Uudet yritykset 2019 -kampanjan ehdot ja säännöt
Määritelmän uusi yritys perusteena käytetään yrityksen rekisteröitymisvuotta
kaupparekisteriin. Yritys, joka on rekisteröity vuonna 2019 kaupparekisteriin, ja jolla on
y-tunnus ja joka ei ennestään ole Netvisor-asiakas, on oikeutettu hyödyntämään
kampanjatarjouksen.
Kampanja kattaa Netvisorin Professional-paketin kuukausimaksun, Netvisorin
avausmaksun, palkanlaskennan sekä matka- ja kululaskut 12 kuukaudeksi.
Tapahtumamaksut veloitetaan toteuman perusteella voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Etu koskee myös tilitoimistojen asiakkaita. Edun voi hyödyntää 1.7.2019-31.12.2019 välisenä
aikana.
Kampanjatarjouksen voi hyödyntää täyttämällä kampanjasivulla (www.netvisor.fi/uudet)
olevan lomakkeen. Tarjouksen voi käyttää ainoastaan henkilö, jolla on yrityksen
nimenkirjoitusoikeus. Kampanja-alennuksen saaminen edellyttää sähköisellä
allekirjoituksella tehtyä vakuutusta, että allekirjoittajalla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.
Alennuksen lunastamisen yhteydessä sähköisellä allekirjoituksella yksityishenkilö vakuuttaa
olevansa nimenkirjoitusoikeudellinen yrityksessä ja hyväksyy kampanjaehdot. Kun yrityksen
käyttöympäristö on valmis, siitä ilmoitetaan sähköpostiviestillä.
Kampanjan tarjous on voimassa siitä hetkestä, kun nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö
aktivoi tarjouksen sähköisellä allekirjoituksella. Etu kattaa aloituskuukauden ja 11 seuraavaa
kuukautta, eli yhteensä 12 kuukautta. Tarjouksen aktivoinnin yhteydessä
nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö hyväksyy myös y
 leiset sopimusehdot,
suoramarkkinoinnin ja viestinnän Visma Solutions Oy:lta.
Yritys ei voi vaihtaa pakettia kampanjan puitteissa. Kampanjan aikana on mahdollista ottaa
käyttöön integraatioita ja aktivoida Netvisorin lisäosia ja lisäpalveluita. Nämä palvelut eivät
sisälly kampanjan piiriin.

Professional-pakettiin kuuluu palvelukuvauksen ehdoissa ilmoitetut tuoteominaisuudet:
Käyttäjät ja palvelut
●

Käyttöoikeuksien muokkaus ja hallinta

●

Netvisor ID - kirjautuminen Face ID:llä ja/tai sormenjäljellä

●

24/7 Community, koulutukset ja käyttöohjeet

●

Maksuton asiakaspalvelu: sähköinen ja puhelinpalvelu

Kirjanpidon ominaisuudet
●

Automaattinen tositeluonti

●

Valmiit pankkiyhteydet

●

Sähköiset ilmoitukset verottajalle

●

100 % sähköinen tilinpäätösprosessi

●

Tilinpäätöksen sähköinen allekirjoitus

●

Tilikausiarkisto

●

Rajaton määrä dimensioita (laskentakohteet)

●

Rajaton tositteiden määrä

Reaaliaikainen talousraportointi
●

Kirjanpidon raportointi

●

Kassavirtaennuste

●

Financial Overview -budjetointi

●

Financial Overview -graafinen raportointi

Myynti ja sähköinen laskutus
●

Asiakas- ja tuoterekisteri

●

Automaattinen suoritusten kohdistus

●

Sopimuslaskutus ja lähetysautomaatio

●

Korkolaskutus

●

Sähköinen huomautus ja perintä

●

Myyntitarjoukset, -tilaukset ja lähetteet

●

Maventa EDI – sähköiset sanomat keskusliikkeille

Ostolaskujen käsittely
●

Mobiilisovellus ostolaskujen käsittelyyn

●

Ostolaskujen automaattinen käsittely

●

Maksaminen suoraan järjestelmässä

●

Toimittajien hallinta

●

Hankintaehdotukset

●

Ostotilauksien hallinta

●

Ostotilausten ja -laskujen kohdistus

●

Toimitusten vastaanotto

Rajapinta ja kumppanit
●

Äly-excelit tietojen tuontiin

●

Web Service -rajapinta

●

Voit yhdistää Netvisorin muihin palveluihin Netvisor MarketPlacen yli 200
integraation tai Netvisor Storen laajennosten avulla. Nämä palvelut eivät sisälly
kampanjahintaan, mutta voit halutessasi ottaa niitä käyttöösi.

Käyttäjäkohtaiset palvelut
●

Palkanlaskenta ja työajankirjaus

●

Matka- ja kululaskut

Kaikki Professional-pakettiin kuuluvat ominaisuudet on listattu p
 akettivertailu-taulukkoon.
Kampanja-ajan päätyttyä 12 kuukauden jälkeen yritys siirtyy normaalin laskutuksen piiriin ja
kuukausilaskutus alkaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Uutta allekirjoitusta ei
tarvita, vaan sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Käyttöympäristö ja tiedot säilyvät
ennallaan palvelussa. Mikäli yritys haluaa vaihtaa pakettia, sen voi tehdä itse
käyttöliittymässä Netvisor Storessa.

Kampanja ei sido yritystä, vaan Netvisor-palvelun voi irtisanoa yleisten sopimusehtojen
mukaisesti milloin vain Netvisorin palveluiden hallinnasta tai ottamalla yhteyden
Netvisor-tukeen.
Pidätämme oikeuden veloittaa Netvisorista kuukausihinnan takautuvasti, mikäli
kampanjaehtojen väärinkäytöksiä havaitaan.
Tilitoimistot ja tilitoimistojen asiakkaat
Tilitoimisto voi hyödyntää etua asiakkaalleen. Tässä tapauksessa tilitoimisto aktivoi edun
ilmoittamalla asiakasyrityksensä perustamisvuoden Netvisorin käyttöympäristöä avattaessa.

