Western wLASKU
Ostolaskut

• Vastaanottaa yrityksesi laskut verkon kautta suoraan taloushallintoohjelmistoon
• Verkkolasku on yleistyvä maksutapa, jota yhä useammat yritykset
suosivat
• Vähentää käsin hoidettavia laskun käsittelyn vaiheita
• Laskuja voi käsitellä, tarkastaa ja arkistoida sähköisesti
• Integroitu sähköisiin laskujen kierrätysjärjestelmiin ja Westernin
reskontrajärjestelmään
• wLASKU vähentää laskujen käsittelyvirheitä
• Laskujen vastaanotto liitettävissä LASSO 2100 -järjestelmiin

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 wLASKU
Ostolaskut

Verkkolaskutus on jatkuvassa kasvussa yritysten
virtaviivaistaessa laskutuskäytäntöjään.
Western Systems Oy:n verkkolaskuohjelmisto
wLASKU ja operaattorin verkkolaskupalvelu
mahdollistavat yrityksellesi kokonaan sähköisen
laskujen vastaanoton ilman kirjekuorien availua
ja laskutietojen tallentamista käsin järjestelmään.
wLASKU vastaanottaa ostolaskusi verkkolaskuoperaattorin verkkolaskupalvelusta hallitusti ja turvallisesti suoraan reskontraan. Vaivaton wLASKU
rationalisoi yrityksesi toimintoja, muodostaa olennaisen osan elektronista kirjanpitoa ja auttaa jopa
asiakassuhteiden jatkuvuuden ylläpitämisessä.

Verkkolaskun voi muodostaa lähettämällä laskutiedosto omasta laskutussovelluksesta tiedostona verkkolaskupalveluun. Verkkolaskupalvelun
kautta verkkolasku voidaan välittää tiedostona ja
kuvana asiakkaan taloushallinnon sovellukseen
eri vastaanottokanavien kautta. Vastaanottokanavina toimivat eri laskuoperaattorit. Verkkolasku
on myös katseltavissa operaattorin tarjoaman
Internet-palvelun kautta, jos vastaanottajalla ei ole
verkkolaskun vastaanottoon pystyvää reskontraohjelmistoa. Sieltä laskun voi tallentaa ja arkistoida
html-muodossa tai tulostaa paperille.

Verkkolaskujen kierrätys
wLASKU tuo tehoa ja turvallisuutta
laskujen käsittelyyn
Western eLASKUn käyttäjänä saavutat useita etuja
verrattuna perinteiseen laskujen kierrätykseen.
Vaivattomuus alkaa jo laskun saapumisesta, sillä
laskutiedot tulevat suoraan taloushallinto-ohjelmistoon ja monia käsin tehtävän työn vaiheita jää
heti pois. Laskujen sähköinen muoto mahdollistaa
niiden käsittelyn, tarkastamisen ja arkistoinnin kätevästi ja hallitusti, minkä ansiosta myös laskujen
käsittelyvirheet vähenevät.

Mikä on verkkolasku?
Verkkolasku on yritykseltä toiselle välittyvä sähköinen lasku, joka mahdollistaa laskun sähköisen
käsittelyketjun. Verkkolaskussa laskutiedot on
esitetty laskutiedostona ja laskun visuaalisena kuvana. Verkkolaskun laskutiedot ovat vastaavat kuin
paperilaskulla.
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Tel. +358 19 219 6600, Fax +358 19 219 6400,
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Erillisen kierrätys- ja hyväksymissovelluksen avulla
ostolaskut voidaan käsitellä ja arkistoida internetissä täysin paperittomasti. Ostolaskujen kierto
nopeutuu ja muuttuu paikasta riippumattomaksi.

Westernin wLASKU
wLASKU verkkolaskujen vastaanotto voidaan liittää sekä Westernin LASSO Laskentajärjestelmään
että Westernin uuteen LASSO 2100 Talousohjausjärjestelmään. wLASKUlla varustettuina edellä
mainitut sovellukset osaavat vastaanottaa tiliöidyt
ja hyväksytyt ostolaskut reskontraan. wLASKU
verkkolaskujen lähetys voidaan liittää Westernin
LATVA Materiaalihallintosovellukseen, LASSO Laskusovellukseen, LASSO 2100 Laskutus -sovellukseen ja A2000 Tuoretukkujärjestelmään.
wLASKUlla varustettuina edellä mainitut sovellukset tuottavat verkkolaskuja.

