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MEISTÄ
Accountor on talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmis-
toratkaisuihin sekä ulkoistuspalveluihin erikoistunut kon-
serni, jonka palveluksessa on noin 2300 ammattilaista 6 
maassa. Yhtiön toiminta-ajatuksena on auttaa asiakkai-
taan hyödyntämään modernin teknologian ja digitalisoin-
nin tarjoamia mahdollisuuksia jokapäiväisessä tekemi-
sessään. Yhtiön pääkonttori on Espoossa. Suomen lisäksi 
yhtiö toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa 
ja Ukrainassa. Accountor-konsernin liikevaihto vuonna 
2021 oli 238 M€.

www.accountor.com

http://www.accountor.com
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Accountorin ohjelmisto
- teknologiset suuntaviivamme 
Accountorilla innovaatioiden ja arvon luominen on toimintamme  
ytimessä. Luomme sitä toimittamalla jatkuvasti uusia parannuksia 
kirjanpito-, laskutus-, HR- ja palkanlaskentaratkaisuihimme. Joustava 
ohjelmistopaketti tehostaa organisaatioiden tuottavuutta tuttujen,  
älykkäiden ja yhdistettyjen käyttökokemuksien avulla. 

Tulevaisuuden ohjelmistomissiomme on tarjota optimaali-
sia ratkaisuja kirjanpito-, laskutus-, HR- ja palkanlaskenta-
palveluihin. Niiden avulla organisaatiot voivat luoda merki-
tyksellisiä asiakassuhteita ja saada aikaan maailmanluokan 
yritystuloksia.
 
Accountorin arvoihin kuuluvat rohkeus ja tulevaisuus. Ne 
tarkoittavat sitä, että me Accountorilla uskallamme mennä 
mukavuusalueemme ulkopuolelle luomaan parempaa tule-
vaisuutta meille ja asiakkaillemme.

Esimerkiksi vuonna 2021 Accountor muutti haastavan ti-
lanteen mahdollisuudeksi luomalla onnistuneesti lisäpalve-
luita, kuten hallituksen tukipaketteihin liittyvää neuvontaa 
sekä digitalisoinnin ja robotisoinnin kehittämistä työsken-
telemällä täysin etänä. Pyrimme jatkossakin hyödyntämään 
tätä rohkeutta ja pysymään teknologian edelläkävijänä pa-
rantamalla ja kehittämällä palveluitamme jatkuvasti myös 
tulevaisuudessa.

Teknologisessa suuntaviivassamme kerromme, miten pyrim-
me tarjoamaan ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat 
• maksimoida yrityksen  

nykyisten resurssien potentiaalin 
• saada aikaan prosessien ketteryyttä, jonka avulla  

voi mukautua nopeasti uusiin vaatimuksiin
• muodostaa laajoja yhteyksiä laajasti ekosysteemiin kuulu-

vien toimittajien, kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa 
• varmistaa ja maksimoida yrityksen  

digitaalisten resurssien arvon.

Ydinfilosofiamme on, että menestyminen alkaa käyttäjistä. 
Sen vuoksi keskitymme vahvasti ihmisiin, prosesseihin ja 
uusimpaan teknologiaan. Liiketoimintaa tukevien ohjelmis-

tojen tulisi olla mahdollistajia, jotka tunnistavat trendejä, 
auttavat yrityksiä toimimaan paremmin ja edistävät muu-
tosta proaktiivisesti.

Tulevissa julkaisuissa jatkamme filosofiamme toteuttamis-
ta tarjoamalla parannettuja kokemuksia, jotka edistävät 
käyttäjien tuottavuutta. Samalla ne kuvastavat Accountorin 
teknologioiden taustalla olevaa kantavaa ajatusta siitä, että 
yhdessä onnistumme paremmin.

Tarjoamme myös uusia kokemuksia ja ominaisuuksia, 
joiden avulla asiakkaat ja kumppanit voivat hyödyntää par-
haalla tavalla tärkeimpiä nousevia trendejä, kuten resurssi-
palveluita, mobiliteettiä ja sosiaalisuutta edistäviä teknolo-
gioita. Keskitymme jatkossakin nopeisiin mutta olennaisiin 
innovaatioihin, jotka tarjoavat helpoimman ja nopeimman 
tavan hyödyntää digitaalisten taloushallintopalveluiden 
etuja.

Sitoudumme edelleen tukemaan myös valinnanvapautta ja 
mahdollisuutta siirtyä ratkaisujemme pilvipalvelupohjai-
seen käyttöön. Se on yksi asiakkaille tuotettavan arvon ja 
joustavuuden tärkeimmistä tekijöistä. Vaikka monipilviym-
päristöt ovatkin tulevaisuuden ratkaisu, kunnioitamme 
myös asiakkaidemme yksityisyyden ja tietoturvan tarvetta. 

Tässä teknologisessa suuntaviivassamme hahmotellaan 
Accountorin ohjelmistokehityksen tulevaisuuden suunta 
pitkälle aikavälille. Dokumentti tarjoaa yleisen kuvan 
Accountorin ohjelmistotuotevalikoiman suunnasta. 
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MIKSI TEKNOLOGINEN SUUNTAVIIVAMME ON TÄRKEÄ?
1. Elämme keskellä digitaalista muutosta. Jokainen yritys 

on nykyisin myös digitaalinen yritys. Yritysten arvo on 
siirtynyt fyysisestä maailmasta digitaaliseen. Tämän di-
gitaalisen muutoksen hallinta erottaa voittajat häviäjistä. 
Kaikenlainen liiketoiminta ja meidän kaikkien arkemme 
ovat saamassa nopeasti uuden muodon.

2. Accountorin arvonmuodostus perustuu täysin digitaa-
liseen muutokseen.  Accountor toimii kirjanpidon ja 
hallinnollisten prosessien parissa alalla, jota on perintei-
sesti pidetty varsin konservatiivisena. Tämä on saattanut 
hidastaa muutosta aluksi, mutta lopulta alan digitaalinen 
muutos on ollut erittäin merkittävä. Koska tehokkuus on 
asiakkaiden tärkein ostokriteeri, meidän on hyödynnettä-
vä kaikki digitaalisen muutoksen alallemme tuomat edut. 
Pelkkä tehokkuus ei kuitenkaan riitä, vaan meidän on 
löydettävä uusia alueita, joille voimme tuottaa lisäarvoa 
digitalisoinnin avulla: uusia palveluita ja käyttäjäkoke-
muksia. Mahdollisuuksia on loputtomasti.  

3. Käyttäjien odotukset ovat suuremmat kuin koskaan 
ennen. Kuluttajien kokemukset luovat perustan myös lii-
ketoimintaprosesseille. Kuluttajat haluavat nykyisin myös 
liiketoimintaratkaisujemme olevan yhtä helppokäyttöi-
siä, nopeita ja intuitiivisia kuin ne järjestelmät, joita he 
käyttävät joka päivä vapaa-ajallaan. Työpaikoilla ollaan 
siirtymässä kovaa vauhtia IT-osastoilta tuttuun Tuo oma 
laitteesi -filosofiaan ja ympäri vuorokauden käytettävissä 
oleviin ratkaisuihin (koko ajan yhteydessä). Jotta voimme 
täyttää käyttäjien korkeat odotukset, ohjelmistoteknolo-
gian on pysyttävä ajan tasalla.

SUUNTAMME
Haluamme edistää muutosta ja mahdollistaa yritysten 
dynaamisuuden muuttamalla yritysten tehokkuutta ja auto-
matisointia – ihmisiä unohtamatta.

Dynaamiset yritykset ymmärtävät, että maailmanluokan 
asiakaskokemuksen tarjoaminen on merkittävä kilpailuetu 
heidän tuotteilleen ja palveluilleen. Asiakkaiden odotukset 
ja teknologia kehittyvät kuitenkin jatkuvasti, ja yritysten voi 
olla vaikeaa pysyä ajan tasalla. 

Digitalisointityökaluja on ollut saatavilla jo pitkään, mutta  
monissa organisaatioissa niiden käyttöönotto on ollut hi-
dasta, sillä vanhoista totutuista työtavoista on ollut vaikeaa 
luopua. Covid-19 -pandemian myötä maailma on kuitenkin 
siirtynyt ennennäkemättömään digitalisoinnin aikaan. 

Myös ne yritykset ja työntekijät, joilla oli aiemmin haasteita 
digitalisten sovellusten hyödyntämisessä, tekivät suuren 
loikan digimaailmaan etätyön myötä. Ja vain harva heistä 
haikailee entisiä aikoja.

Analysoimalla yritysdataa saamme realistisen kuvan 
nykytilanteesta ja voimme ennakoida tulevia tapahtumia, 
mistä on hyötyä niin yrityksille kuin niiden työntekijöil-
lekin. Datamme ja tekoälymme tarjoamat tiedot auttavat 
esimerkiksi selvittämään tulevia kassavirtanäkymiä, mistä 
on korvaamatonta hyötyä investointipäätöksiä tehtäessä. 
Toisaalta automatisaation ansiosta rutiinitehtävät voidaan 
tehdä tuottavammin, mikä vapauttaa työntekijäresursseja ja 
parantaa yritysten kilpailukykyä.

Yksin kotona työskentelevä henkilö ei kuitenkaan voi käyt-
tää parhaitakaan työkaluja tehokkaasti ilman tehokkaita 
prosesseja ja käytäntöjä. Datan ja elektronisten prosessien 
todellisen arvon voivatkin löytää vain ihmiset, joita johde-
taan tiedolla.

Digitaalisten työkalujen käyttö edellyttää siis prosesseja, 
jotka tukevat työkalujen käyttöä ja auttavat ihmisiä mukaut-
tamaan työskentelytapansa digimaailman vaatimuksiin. 
Tavoitteena on motivoida ihmisiä käyttämään digitaalisia 
työkaluja ja saavuttamaan yrityksen yhteiset tavoitteet 
niiden avulla.

Accountorin filosofiana on olla talous- ja henkilöstöhallin-
nan edelläkävijä ja johtaa teknologian avulla. Kirjanpito ei 
tarkoita enää vain numeroiden käsittelyä eikä henkilöstö-
hallinta papereiden siirtelyä, koska digitalisoinnin myötä 
papereita ei tarvita. Siksi meidän onkin varmistettava, että 
ohjelmistokehityksemme edistää alan digitalisointia jatkos-
sakin. Tekoälytekniikoiden ja älykkään automaation avulla 
kehitys on tekemässä uutta loikkaa eteenpäin. Tätä loikkaa 
ei kuitenkaan voi tehdä ilman ihmisiä. Siksi arvostamme jat-
kossakin yksilöllisiä taitoja ja henkilökohtaisia näkökulmia, 
koska niistä on hyötyä koko yhteisölle, tiimille ja yritykselle.  

” Digitalisaatiossa on kyse kolmiloikasta, jossa lentoon päästään vasta silloin, kun 

kaikki kolme askelta – työkalut, prosessit sekä ihmisten taidot ja motivaatio – on 

hiottu osaksi samaa koordinoitua kokonaisuutta. Rohkea hyppy kannattaa, sillä 

hedelmät kantavat laajalle yhteiskuntaan. Digitaalisilla palveluillaan Accountor 

tukee yrityksiä talouden ja työelämän muutoksessa – tekoälyä hyödyntäen, reaa-

liaikaista dataa analysoiden ja tulevaisuutta ennustaen.

 CEO Niklas Sonkin

Sen lisäksi, että pidämme asiantuntijamme ja järjestelmämme 
ajan tasalla talous- ja henkilöstöhallinnon uusimmista 
vaatimuksista ja suuntauksista, etsimme jatkuvasti uusia 
digitaalisia mahdollisuuksia tulevaisuuden talousalalle ja 
työelämään tekoälyn ja automatisoinnin avulla.
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ACCOUNTORIN TÄRKEIMMÄT PRIORITEETIT

Tekoäly ja koneoppiminen ovat jo tehneet läpimurtonsa 
meidän alallamme, mutta suuremmassa mittakaavassa ne 
ovat edelleen melko tuntemattomia. Robotiikka ja perus-
prosessien automatisointi ovat vakiintuneita käytäntöjä, 
mutta ne ovat vain rajapintoja tai pikemminkin klikkaus-
ten automatisointia loppukäyttäjän järjestelmässä. Kaikki 
nämä ovat vasta alkusoittoa helpoimmille ratkaisuille, jotka 
tekevät nykyisistä työkaluistamme entistä tehokkaampia. 
Todellinen siirtymä paperiasiakirjoista digitaalisiin on 
saavutettu viime vuosina erilaisten välittäjäteknologioiden 
avulla. Se on kuitenkin vain yksi askelmerkki digitaalisella 
matkallamme.

Me Accountorilla haluamme ymmärtää yritysten ja markki-
noiden valmiuden uusien ratkaisujen käyttöönottoon. Siksi 
meidän on seuraavaksi selvitettävä käytettävissä olevat tek-
nologiat ja opittava valjastamaan ne yrityksemme käyttöön.

Tällä hetkellä markkinoilla on useita todellisia haasteita, 
joita ei voi jättää huomiotta. Seuraavassa esittelemme Ac-
countorin tärkeimmät prioriteetit:

1 Reaaliaikatalous 
 Kun suoritamme maksutapahtumia, eli ostamme tai 

myymme jotain, mihin tarvitsemme paperisia tositteita? 
Tiedot tallennetaan sinne, missä maksutapahtuma suo-
ritetaan. Olisiko siis mahdollista tallentaa se välittömästi 
osaksi mitä tahansa liiketapahtumaa? Vai miksi meidän 
on odotettava palkkapäivää kuukauden loppuun saakka? 
Mitä jos saisimme palkan joka päivä?

 Monissa maissa, kuten Suomessa, kehitetään reaaliai-
katalouden digitaalista ekosysteemiä ja standardeja 
hallitustasolla. Accountor on mukana prosessissa asian-
tuntemuksensa ja palveluidensa avulla. Mitä ikinä reaa-
liaikataloudessa tapahtuukaan suuressa mittakaavassa, 
me olemme valmiina tulevaisuuteen.

2 Tarkastettavuus
 Kun kaikki maksutapahtumat ovat digitaalisessa 

muodossa, miksi emme voisi tehdä myös tilinpäätöstä 
automaattisesti? Esimerkiksi Suomessa veroviranomai-
sen palvelu on muuttunut merkittävästi viime vuosina. 
Yksityishenkilön ei enää tarvitse täyttää verotustieto-
jaan manuaalisesti, vaan pankit ja yritykset lähettävät 
tiedot suoraan verottajalle. Lopuksi henkilölle lähetetään 
yhteenveto tiedoista tarkistettavaksi. Miksei sama toimisi 
myös yrityksille?

3 Käteinen on lähestulkoon historiaa!
 Markkinoille on tullut nopeasti erilaisia mobiiliratkai-

suja, jotka mahdollistavat turvallisen, tarkan ja kätevän 
maksamisen eri sektoreilla. Myös pandemialla oli tässä 
oma osansa, sillä käteisen käyttö on vähentynyt merkittä-
västi hygieniasyistä.

 
4 Me – ihmiset – muutumme
 On selvää, että evoluutiomme osana teknologian ke-

hitystä on tuonut muutoksia arkeemme. Tämä jatkuu 
varmasti myös tulevaisuudessa. Meidän on mukaudutta-
va kehitykseen ja hyödynnettävä teknologian tarjoamat 
mahdollisuudet. Jo nyt arkipäivän aikataulujamme 
hallitsevat kalenterit ja muistutukset – ja tämä on vasta 
alkua. Meidän on jatkuvasti pyrittävä jakamaan tehtävät 
ja vastuut optimaalisesti ihmisten ja tietokoneiden tai 
IT-palveluiden kesken.

5 Rehellinen tiedonhallinta/datavastuu
 Kunnioitus ja luottamus ovat tärkeimpiä arvojamme. 

Niiden on heijastuttava myös järjestelmäsuunnitteluum-
me ja tapaamme käsitellä dataa. Tämä tarkoittaa, että 
määräyksien noudattamisen lisäksi meidän on varmis-
tettava asiakkaidemme mielenrauha todistamalla jatkuva 
sitoutumisemme korkean tason tietosuojaan.

” Muutama vuosi sitten minua sanottiin hulluksi, kun kirjoitin blogiviestissäni, että  

pian maksaisimme ostoksia älypuhelimillamme ja älykelloillamme. Nyt me kuitenkin  

käytämme Google Pay- ja Apple Pay -palveluita, ja käteinen on kadonnut lähes 

kokonaan.

 CTO Sakari Jorma
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ACCOUNTORIN TEKNOLOGIAVISIO
Accountor on aloittanut uuden matkan, jota kutsumme 
nimellä Smart Accounting. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa, 
että kaikki tiedot, tapahtumat ja kirjanpitotoiminnot  
ja -työkalut ovat 
• yhteydessä toisiinsa 
• digitaalisia 
• mobiilikäyttöisiä 
• reaaliaikaisia 
• konfiguroitavissa 
• mahdollisimman automatisoituja.

Smart Accounting mullistaa tavan, jolla toteutamme kirjan-
pitoa, palkanlaskentaa sekä talous- ja henkilöstöhallinnon 
toimintoja missä tahansa ohjelmistopakettiamme käyttäväs-
sä yrityksessä.

Accountorin tuotteet perustuvat asiakkaidemme perustar-
peisiin ja koostuvat kahdesta tuoteperheestä: FMS-perhe 
taloushallintoon ja HR-perhe ajanseurantaan, palkanlasken-
taan ja henkilöstöratkaisuihin.
 

Taloushallinnon ja operatiivisten toimintojen tuotepaketti
Siirtyminen perinteisestä paperipohjaisesta kirjanpidos-
ta digitaaliseen on suuri mahdollisuus. Asiakkaidemme 
kululuokkia analysoimalla olemme tunnistaneet mahdolli-

suuksia loikata digitaalisuuden yli – kohti dataan perustuvia 
taloushallintoratkaisuja. 

DIGITAALISESTA DATALÄHTÖISEEN TALOUSHALLINTOON

Perinteinen
• Manuaalinen datansyöt-

töohjelmisto kirjanpidon 
ammattilaisille

• Perinteinen  
kirjanpitotoiminta

Digitaalinen
• Digitaalinen ja reaaliaikainen  

taloushallinto
• Yhteinen ohjelmisto  

kirjanpidon ammattilaisille  
ja yrityskäyttäjille

• Tilitoimistot keskittyvät  
automatisointiin, tuottavuu-
teen ja tehokkuuteen

Datalähtöinen 
• Datalähtöinen & ennakoiva  

taloushallinto
• Data tuottaa arvoa, 

 tekoäly avustaa
• Uudet palveluntarjoajat  

keskittyvät dataan ja 
tekoälyyn perustuviin  
kirjanpitomalleihin  

Reaali-
aikainen

ALV

Absoluuttinen
mobiliteetti

Näkemykset

PSD2

Online-
raportointi

Tekoäly, Junior

B2C-maksut

Globaali vs. 
paikallinen

Reaaliaikaista
maksatusta

Ohjelmointirajapinnat,
data tai maksutapahtumat

Käyttöliittymä,
yksi vs. useita

XBRL

Analyysi-
pohjainen

kehitys

X Platforms

Apix

Kaksi tuotepakettia

Accountorin
ohjelmistoryhmä

Palkanlaskennan ja henkilöstö- 
hallinnon tuotepaketti

Taloushallinnon ja operatiivisten  
toimintojen tuotepaketti

Integroidut talous- ja henkilöstöalan ohjelmistopaketit
pk-yrityksille, suuryrityksille ja tilitoimistoille

Kaupalliset
alustat

Kaupalliset
tuotteet

Mepco HRM eTaskuMepco PRO

TyövuoroVelho

Maraplan PRO

TuntiVelho
Kumppani-
ratkaisujen

ekosysteemi
Ecom

Archimedes

Procountor 
Taloushallinto

Procountor
Solo

Procountor 
Tallennus

Kumppani-
ratkaisujen

ekosysteemi
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Procountor
Markkinoiden edelläkävijä Procountor Taloushallinto on se-
lainpohjainen, elektroninen taloushallinto-ohjelmisto, jota 
voi laajentaa minimobiilisovelluksella. Koko ohjelmistopa-
ketti toimitetaan asiakkaillemme SaaS-mallin mukaisesti. 
Ohjelmisto skaalautuu asiakkaan tarpeisiin ja mahdollistaa 
myyntilaskutuksen hallinnan, ostolaskujen käsittelyn, 
matka- ja kululaskujen hallinnoinnin, palkanlaskennan, 
kirjanpidon ja monipuolisen raportoinnin.

Procountor Taloushallinto
Procountor Taloushallinto on ohjelmistoratkaisu, joka 
mahdollistaa täysin elektronisen taloushallinnon. Ratkai-
su sopii käytettäväksi erityisesti tilitoimistoissa ja niiden 
asiakasorganisaatioissa. Lisäksi yritykset voivat käyttää sitä 
kirjanpitoon ja taloustietojen hallinnointiin itsenäisesti 
ilman tilitoimistoa.

Procountor Tallennus
Procountor Tallennus on moderni ratkaisu perinteisen tili-
toimistopalvelun tuottamiseen silloin, kun ei tarvita saman 
ohjelmiston yhteiskäyttöä asiakkaan kanssa. Procountor 
Tallennus -ratkaisun ansiosta tilitoimiston ei tarvitse huo-
lehtia ohjelmiston asennuksesta, palvelinten hankinnasta 
tai vuokraamisesta, päivityksistä, ylläpidosta tai varmuus-
kopioinneista. Procountor Tallennus on käytettävissä ympä-
ri vuorokauden, ja se toimii kaikilla selaimilla.

Procountor Mini
Procountor Mini mahdollistaa Procountorin mobiilikäytön. 
Sen tarkoituksena on helpottaa yrittäjiä suorittamaan kir-
janpidon rutiinitehtäviä ja toimittamaan kirjanpitoaineisto-
ja kiireisessä liiketoimintaympäristössä. Procountor Minillä 
voit hallinnoida osto-, matka- ja kululaskuja alusta loppuun 
missä ja milloin haluat.

Procountor Solo
Procountor Solo sisältää kaikki työkalut, joita yrittäjä 
tarvitsee laskujen luomiseen, lähettämiseen ja käsittelyyn. 
Työkalujen kehityksessä on huomioitu erityisesti helppo-
käyttöisyys yrittäjän näkökulmasta. Esimerkiksi kaikkia 
myyntilaskutoimintoja voi käyttää myös mobiililaitteilla.

eTasku
eTaskun avulla yrityksen työntekijät voivat tallentaa 
tositteita ja ilmoittaa matkakulut helposti mobiilisovelluk-
sessa tai verkkoselaimessa. Voit kuvata tositteet ja lisätä ne 
eTaskuun sinulle sopivalla hetkellä. Tositteet ja matkalaskut 
arkistoidaan elektronisesti ja varmuuskopioidaan voimassa 
olevien määräysten mukaisesti.

Ecom
Ecom-ohjelmisto on kehitetty erityisesti talotekniikka-alal-
le, ja sitä käytetään LVI-, sähkö- ja rakennusalan yrityksissä. 
Ecom-ohjelmisto on suunniteltu työkaluksi rakennusalan 
yritysten päivittäiseen työhön sekä yrityksen toimintojen ja 
talouden hallintaan. Ohjelmiston lisäksi Ecom tarjoaa myös 
tilitoimistopalveluita.

Isolta Arkhimedes
Isolta Arkhimedes on yrittäjille suunniteltu laskutusoh-
jelmisto, jonka kautta voi lähettää verkko-, sähköposti- ja 
paperilaskuja asiakkaille ja vastaanottaa verkkolaskuja.

Siirtyminen 
perinteisestä 
paperipohjaisesta 
kirjanpidosta 
digitaaliseen on 
suuri mahdollisuus.

ACCOUNTOR – Teknologiavisio
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Financial flow
Financial flow -tuotteessa yhdistyvät eTasku-, Ecom-, 
Arkhimedes- ja Apix-palvelut, ja sen tavoitteena on auttaa 
digitalisoimaan taloushallinnon datavirta.

Financial flow -ratkaisun tarkoituksena on auttaa tilitoimis-
toja tukemaan asiakkaidensa talousprosessien digitalisointia
• yhdistämällä valitut digitaaliset ratkaisut  

saumattomasti mihin tahansa kirjanpito-ohjelmistoon
• tarjoamalla ammattimaista tukea uusien asiakkaiden  

alkutaipaleella
• tarjoamalla hyötyjä sekä tilitoimistoille että niiden  

asiakkaille.

Apix
Apix tekee verkkolaskutuksen toteuttamisesta ja verkko-
laskujen vastaanottamisesta helppoa, nopeaa ja edullista. 
Apixin avulla yritykset voivat myös digitoida kaikki sen toi-
mitusketjuihin liittyvät yritysdokumentit, kuten tilaukset, 
vahvistukset ja laskut.

Palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon tuotepaketti
Markkinajohtajan asema tuo meille merkittävää vastuuta  
alamme kehittämisessä ja määrittämisessä uudelleen. Yri-
tysten kehityssykleihin kuuluu ongelmien määrittäminen ja 
ratkaiseminen. Alan uudet tavoitteet ohjaavat seuraavien tuo-
tesukupolviemme kehitystä. Olemme määrittäneet seuraavat 
tavoitteet, jotka ohjaavat meitä Visio 2025 -matkallamme: 

KURO KIINNI DIGITALISOINNIN KUILUT

Olemme sitoutuneet 
monivuotiseen kehi-
tysohjelmaan, jossa 
tuotteemme uudis-
tetaan täysin Visio 
2025 -tavoitteiden 
mukaisesti.

Suomen 
paras alusta 

ihmisille

Kohde-
asiakas-

segmentit

Tehokas
alusta

Kokonainen
tuoteperhe

ja ekosysteemi

100 % pilvi- & 
API-pohjainen

Palvelut jokaiselle,
joka päivä

Erinomainen 
käyttäjä- 
kokemus

• Tilitoimistot

• Suuryritykset

• Pk-yritykset  
valituilla aloilla

• Julkinen sektori 
palvelukeskuksien 
kautta

• Julkinen ja avoin  
ohjelmointirajapinta

• Verkko- ja mobiilikäyttö  
perustuu API-kerrokseen

• Nykyaikainen teknologia  
ja arkkitehtuuri

• Omat ratkaisut palkanlas-
kentaan, HR-palveluihin ja 
työajan seurantaan

• Lisäarvoa tuottava kumppa-
niratkaisujen ekosysteemi

• Tehokas palvelualusta  
asiakkaille

• Skaalautuva ja kustannus- 
tehokas SaaS-alusta

• Integroinnit osana alustaa

• Alusta tukee ohjelmisto- 
robotiikkaa (RPA) ja tekoälyä

• Nykyaikainen käytettävyys  
kriteerinä

• Ohjelmistopalvelu käytettä-
vyyden keskipisteessä kaikille 
rooleille

• Tarjooma ja palvelut  
kaikille käyttäjäryhmille

• Mobiililaitteet ja verkko

• Identiteetinhallinta

AHR-TUOTEPERHEEN VISIO 2025

ACCOUNTOR – Teknologiavisio

KÄSITYÖSTÄ JA SÄHKÖPOSTISTA TUOTTAVAAN AUTOMAATIOON

Digitalisaatio

 

Ajankäyttö

Käyttöönotto

Tuottavuus

Tuki

Ei järjestelmiä

Kaikki paperilla

Jokainen tehtävä
käsityönä

- 

Vältettävissä olevaa 
ja kallista käsityötä

-

Monta järjestelmää

Monimutkaisia ratkaisuja,
jokaiseen tehtävään eri työkalua

Paljon työaikaa siiloutuneissa 
prosesseissa

Useita teknisiä projekteja,
asiakas ei mukana

Korkeat käyttöönoton ja 
ylläpidon kustannukset

Tukea haetava
sovelluskohtaisesti

Financial Flow

Yksi sopimus,kattavat
sähköiset työvälineet

Automaattisen tiedonsiirron 
ja -käsittelyn rooli suuri

Myyntivalmis palvelupaketti + 
tuki asiakaskohtaisiin ratkaisuihin

Yksi alusta, joka säästää 
aikaa ja kustannuksia

Asiakasvastaava ja yksi tuki 
vastaavat kaikkiin kysymyksiin
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Mepcon kehitys
Mepco-tuoteperhe on olennainen osa Accountor HR 
Solutions (AHR) -yrityksen tuotestrategiaa. Kehittyminen 
kohti Suomen paras HR-alusta -tuotevisiota koskee kaik-
kia AHR-tuotteita, myös Mepco- ja Työvuoro Velho (TVV) 
-tuotteita. 

Kehitys tapahtuu vaiheissa, ja jokainen uusi vaihe tuo mu-
kanaan uusia toimintoja ja parannuksia sekä käyttäjäkoke-
mukseen että teknisiin komponentteihin.

Mepco
Mepco-ratkaisut sopivat sekä julkiselle että yksityiselle sek-
torille, kaiken kokoisille organisaatioille sekä eri toimialoille 
ja erilaisiin tarpeisiin. Ohjelmistoa voidaan käyttää myös 
palvelukeskusten ja tilitoimistojen vaativissa moniyritysym-
päristöissä.

Mepco-ratkaisut tukevat laajasti eri HR- ja palkkahallinnon 
prosesseja, kuten työsuhteen elinkaaren hallintaa, tunti-
kirjausta, palkanlaskentaa, palkka- ja henkilöstöhallinnon 
tiedonkeruuta ja raportointia, osaamisen kehittämistä, kou-
lutuksien hallintaa, henkilöstön johtamista ja palkitsemista 
sekä työhyvinvoinnin mittaamista ja kehittämistä.

MepcoHRM
Mepco HRM -ohjelmisto on suunniteltu parantamaan koko 
työsuhteen elinkaarta, virtaviivaistamaan palkanlaskenta- 
ja HR-palveluiden hallintaa ja tarjoamaan tietoja päälliköille 
ja esimiehille.

MepcoPRO
MepcoPRO on julkisten markkinoiden kehittynein HR-hal-
lintaratkaisu. Se sopii kaikenkokoisille julkisyhteisöille ja 
palvelukeskuksille toimialasta riippumatta. Viimeisimpien 
toimintoparannuksien myötä Accountorin MepcoPRO sopii 
yhä paremmin myös kunta-alan palkanlaskenta- ja HR-hal-
lintajärjestelmäksi.

MaraPlan PRO
MaraPlan PRO on tehokas työkalu henkilöresurssien suun-
nitteluun ja hallintaan. Sen avulla työvuorojen suunnittelu 
on nopeaa ja helppoa. Palkkalistan tuntien laskeminen on 
täysin automatisoitu, mikä säästää aikaa merkittävästi. Työ-
vuorot voidaan kohdentaa asiakasvirtojen mukaan, jolloin 
työaika voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. 
Kustannussäästöjä syntyy, kun ohjelmisto ohjaa aikataulu-
tusta määritettyjen tavoitteiden mukaan ja tekee kustannus- 
ja työaikaennusteita työvuorojen suunnitteluvaiheessa.

TyövuoroVelho/Mepco cloud
TyövuoroVelho on erinomainen ratkaisu työvuorosuun-
nittelun haasteisiin. Se sopii kaikenkokoisille toimijoille 
muutaman hengen yhteisöistä tuhansien työntekijöiden 
organisaatioihin. Ratkaisu voi säästää työvuorosuunnitte-
luun kuluvaa aikaa ja auttaa kohdentamaan vapautuneet 
resurssit tärkeimpiin ydintoimintoihin. Automatisointi voi 
tehdä työvuorosuunnittelusta nopeampaa ja tehokkaampaa, 
koska työvuoroja ei tarvitse suunnitella aina alusta lähtien.

TuntiVelho
TuntiVelhon avulla yritys voi ilmoittaa työntekijän tehdyt 
työtunnit ja muut palkanlaskennan kriteerit palkanlaskijalle 
helposti ja luotettavasti. Tehdyt työtunnit voidaan helposti 
kohdentaa projektin mukaan. TuntiVelho huolehtii lakisää-
teisen tuntilistauksen kirjanpitoviennistä ja kerää tunnit ja 
muut korvaustiedot työntekijöiltä palkanlaskentaa varten. 
Sähköinen tuntilistaus poistaa tarpeen kopioida tietoja pa-
perilta, mikä vähentää näppäilyvirheitä ja säästää aikaa.

API-rajapinta
Accountor pyrkii parantamaan yhteistyötä, tietoturvaa ja 
sertifioituja ja tuettuja yhteyksiä sekä helpottamaan inno-
vaatioita, jotka perustuvat älykkääseen ohjelmointirajapin-
taan (API). Tulevaisuudessa Accountorin API mahdollistaa 
paremman yhteistyön kumppaniekosysteemien, pankkien, 
asiakasjärjestelmien sekä erilaisten julkisten toimijoiden ja 
viranomaisten kanssa.s

Mepco HRM eTaskuMepco PRO

TyövuoroVelho

Maraplan PRO

TuntiVelho
Kumppani-
ratkaisujen

ekosysteemi
Ecom

Archimedes

Procountor 
Taloushallinto

Procountor
Solo

Procountor 
Tallennus

Kumppani-
ratkaisujen

ekosysteemi

X Platform -alustat, esim. digitaalinen allekirjoitus, tekoäly tai muut olennaiset alustat

Apix

Sisäinen API-käyttö

Accountorin ulkoinen ohjelmointirajapinta

Portaalit ja muut

Hallituksen/
viranomaisten 

järjestelmät

Asiakkaiden
omat

ratkaisut

Kumppani-
ekosysteemit

Pankit

ACCOUNTOR – Teknologiavisio



10 ACCOUNTOR – Loppusanat lukijoille

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tässä dokumentissa esitetyt tiedot edustavat Accountorin tämänhetkistä näkemystä ja 
pitkän aikavälin tavoitteita. Tiedot on jaettu vain tiedotustarkoitukseen, eikä asiakirja 
ole sitova lupaus. Accountor päättää tuotteiden, ominaisuuksien ja toimintojen kehi-
tyksestä, julkaisemisesta ja ajankohdista oman harkintansa mukaan.

LOPPUSANAT LUKIJOILLE

Kuten olemme maininneet, elämme 
muutoksen aikaa, ja Accountor on 
muutoksen aallonharjalla. Ymmärrämme 
tulevaisuutta ja asiakkaitamme, 
ja tämä ymmärrys näkyy tulevissa 
ohjelmistoversioissamme ja uusissa 
ratkaisuissamme.

Haluamme toteuttaa filosofiaamme 
jatkossakin versio toisensa jälkeen.



Tutustu ohjelmistoihimme »

https://www.accountor.com/fi/finland/ohjelmistot

