Western wLASKU
Verkkolaskutus

• Helppo ohjelma tehokkaaseen verkkolaskutukseen
• wLASKUn avulla voit laskuttaa sähköisesti kaikkia asiakkaitasi
• Laskunvälitys operaattorin verkkolaskupalvelusta verkkolaskuina
tai eKirjeinä
• Laskutiedot voidaan siirtää suoraan asiakkaasi taloushallinnon
sovellukseen
• Manuaaliset laskunkäsittelyvaiheet vähenevät, samoin lomakkeiden
ja kirjekuorien tarve
• Laskuja voi käsitellä, tarkastaa ja arkistoida sähköisesti
• Laskujen lähettäminen on nopeaa ja vaivatonta
• Laskujen käsittelyvirheet vähenevät
• Parantaa yrityksen kilpailukykyä
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
Verkkolaskutus

Verkkolaskupalvelun avulla voit laskuttaa asiakkaitasi entistä tehokkaammin. Western Systems
Oy:n wLASKU verkkolaskuohjelmiston ja operaattorin verkkolaskupalvelun avulla lähetät laskusi
kokonaan sähköisesti, ilman laskulomakkeiden ja
kirjekuorien kanssa puuhastelua. wLASKU välittää lähetettävät laskut verkkolaskuoperaattorin
verkkolaskupalveluun hallitusti ja turvallisesti.
wLASKUlla voit laskuttaa kaikkia asiakkaitasi, sillä
operaattorin verkkolaskupalvelu välittää laskut
joko verkkolaskuiksi tai eKirjeiksi laskutusjärjestelmän perustietojen ohjaamana.

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.

Mahdollisuus verkkolaskujen tuottamiseen antaa
yrityksellesi merkittävän kilpailuedun alihankintaketjussa.

Mikä on eKirje?

Tehoa ja turvallisuutta
laskuttamiseen
Tehokkuuden ja turvallisuuden lisäksi sähköinen
laskutus tarjoaa useita käytännön etuja niin laskuttajalle kuin laskutettavallekin. wLASKU Verkkolaskutuksen avulla asiakkaasi saa esimerkiksi
laskutustiedot suoraan käytössä olevaan taloushallinnon sovellukseen. Laskujen lähettäminen
on nopeaa, ja kun laskut voi käsitellä, tarkastaa ja
arkistoida sähköisesti, voidaan myös minimoida
laskujen käsittelyvirheet.

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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Lähettämällä laskutiedosto sähköisesti operaattorille, laskusi voidaan tulostaa paperille, kuorittaa ja
jakaa asiakkaille kirjeinä. eKirjepalveluun voidaan
tallentaa yrityksesi käyttämä elektroninen lomakepohja ja logo.

Western wLASKU
wLASKU verkkolaskujen lähetys voidaan liittää
Westernin LATVA Materiaalihallintoon, LASSO
Laskuun, LASSO 2100 Laskutukseen ja A2000 Tuoretukkujärjestelmään. wLASKU:lla varustettuina
edellä mainitut sovellukset tuottavat verkkolaskuja. wLASKU verkkolaskujen vastaanotto voidaan
liittää LASSO 2100 Laskentajärjestelmän reskontraan.

