Western LASSO 2100
Laskentajärjestelmä

• Uudella tekniikalla toteutettu taloushallinnon kokonaisjärjestelmä
• Hyödyntää LASSO Laskentajärjestelmästa saatuja kokemuksia
• Integroitu ohjelmisto antaa täsmällisen kuvan yrityksen taloudesta
• Client/server-ohjelmisto, joka toimii yksittäiskoneessa,
paikallisverkossa, laajoissa verkkokokonaisuuksissa sekä ASPpalvelun välityksellä.
• Täydennettävissä LIKSA Palkanlaskentasovelluksella ja
LANKA Pankkiyhteysohjelmalla
• Kokonaisuus muodostaa tehokkaan tilitoimistojärjestelmän

Western Systems on edelläkävijä teollisuusstandardien mukaisten hajautettujen materiaali-,
henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmien kehittäjänä ja toimittajana. Toimintamme on asiakassitoutunutta: toimimme yhteistyökumppanina ja syvennymme asiakkaidemme toimialaan
sekä liiketoimintatarpeisiin. Toimintatapamme mahdollistaa yksilöllisten järjestelmien kehittämisen tarpeisiin, joihin valmissovellukset eivät riitä. Western Systems on perustettu 1981 ja sen
omistaa yrityksen henkilöstö.

Western LASSO 2100
Laskentajärjestelmä

LASSO 2100 Laskentajärjestelmä on taloushallinnon kokonaisjärjestelmä. Se seuraa reaaliajassa
yrityksen taloutta. LASSO 2100 Laskentajärjestelmän toteutuksessa on käytetty hyväksi Western
Systemsin menestyksekästä LASSO Laskentajärjestelmää. Kirjanpidon kannalta kiinteänä kokonaisuutena toteutettu LASSO 2100 sisältää kaikki
toiminnot, joita yrityksen talousohjauksessa tarvitaan. LASSO 2100 on aito client/server-ohjelmisto
eli sitä voidaan käyttää yksittäisissä koneissa, paikallisverkossa, suurissa verkkokokonaisuuksissa ja
ASP-palvelun kautta.

Kirjanpito ja
käyttöomaisuuskirjanpito
Kirjanpitotoiminnossa ovat mukana liikekirjanpidon kirjat, tuloslaskelmat ja taseet, alv-laskenta,
jaksotukset, tunnuslukulaskenta ja tositetiliotteet.
Käyttöomaisuuskirjanpidon avulla hoidat vaivattomasti käyttöomaisuuskohdeseurannan sekä
teet suunnitelmanmukaiset poistot, evl-poistot ja
poistoerojen kirjaukset.

Reskontrat
Saldoreskontratoiminnolla mikä tahansa taseen
tili on laajennettavissa reskontraksi.
Myyntireskontrat mahdollistavat asiakas- ja laskutuskohtaisen reskontrakäsittelyn yhdestä tai
useammasta myyntisaamistilistä. Toiminnon perintäosuus käsittää karhut ja viivästyskorkolaskut.
Viitesuoritukset päivitetään suoraan pankkitileiltä.
Ostoreskontrat-toiminnon avulla saadaan asiakasja laskukohtainen reskontrakäsittely yhdestä tai
useammasta ostovelkatilistä. Ostolaskujen maksatus ja maksujen siirto pankkiin tapahtuu suoraan
reskontrasta.

Budjetointi sekä kustannusja kannattavuuslaskenta ja
projektiseuranta
Budjettiluvut syötetään tai tuodaan muusta ohjelmasta tai lasketaan edellisen kauden toteutumista. Toteutumat syntyvät kirjanpitokäsittelyssä automaattisesti. Budjettivertailut voidaan määrittää
monipuolisesti ja raportointityökalut mahdollistavat kattavien vertailuesitysten tekemisen.
Kirjanpidon tositeaineistoon on liitettävissä
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laajemman seurannan kohdetarkkuus, minkä
ansiosta kustannus- ja kannattavuuslaskenta sekä
projektiseuranta on vaivatonta. Aineistoa voidaan
täydentää myös sisäisillä tositteilla ja vyörytyksellä. Erittelyjä ja yhteenvetoja voidaan tehdä rajattomasti.

Tilinpäätös
Kirjanpidon aineistosta syntyvät kaikki tilinpäätösasiakirjat: toimintakertomus, virallinen tase
ja tuloslaskelma, tuloslaskelma- ja tase-erittelyt,
taseen liitetiedot, käytetyt tilit, pöytäkirjat ja verolomakkeet.

Konsernit
Konsernikohtaiset tuloslaskelmat, taseet ja muut
raportit saadaan summattua yrityskohtaisista
saldoista.

Raportointi, pankkiyhteys ja
massatulostus
Laskentajärjestelmästä voidaan määritellä yksilöllisiä raportteja otsikoineen ja laskentasääntöineen
käyttötarpeen mukaan halutulta laskennan tasolta. Pankkiyhteys on tarpeellinen toiminto, sillä
laskentajärjestelmän ja pankin välinen tiedonsiirto
on oleellinen osa laskentatoimea. Suurin osa tositteista syntyy reskontraan ja kirjanpitoon suoraan
pankkitileiltä. Massatulostuksen avulla yrityksiä ja
kirjoitettavia kirjoja ja raportteja voidaan tulostaa
ensin levytulosteiksi ja katsella sekä muokata ennen tulostamista.

LASSO 2100 Laskentajärjestelmää
täydentävät Western-sovellukset
Jos halutaan toteuttaa yhtenäinen ajantasainen
tietojenkäsittelykokonaisuus, LASSO 2100 Laskentajärjestelmää voidaan ottaa täydentämään LIKSA
Henkilöstöhallinto sekä LANKA Pankkiohjelmisto.
Grafiikka ja lukujen simulointi toteutetaan Excel-,
Talgraf- tai TA-liittymien avulla. Oman budjetointiosuuden lisäksi ohjelmistossa on liittymä Navitabudjetointijärjestelmään.

