
Netvisor ja Tampuuri
Manmade Software Oy



Tampuuri

Työasema-
sovellus tietojen 
viemiseksi (maksatus 
ja kirjanpidon export)

Netvisor

Tiliotteet

Netvisorin maksuliikenteen käyttäminen Tampuurin kanssa

Kirjanpidon export sekä 
maksatusaineistot

Taustalla pankki-
yhteydet

Konekielinen 
viiteluettelo

sftp

Koulutus ja testaus

Maksut

Elaskut Maventan 
kautta

Ratkaistava kokonaisuus



Liittymäpisteet

- Konekielisen viiteluettelon muodostaminen automaattisesti Netvisorin 
tilioteaineiston pohjalta ja sen lähettäminen Tampuurin sftp-palvelimelle

- Muodostettujen maksujen hakeminen Tampuurin sftp-palvelimelta ja niiden 
vieminen Netvisoriin pankkiin lähetystä varten

- Kirjanpidon vientien muuntaminen ja vienti Netvisorin kirjanpitoon



Hyödyt

- Vanhaa maksuliikenneohjelmistoa ei enää tarvita, vaan liikenteessä voidaan 
hyödyntää Netvisorin maksuliikennettä

- Viitteet haetaan Netvisorista automaattisesti. Mahdollisten ongelmien 
yhteydessä niihin reagoidaan automaattisesti

- Maksut välitetään Netvisoriin automaattisesti
- Kirjanpidon siirto onnistuu yhtä painiketta painamalla
- Netvisorin dimensioiden osalta voidaan käyttää pelkkää numerointia (esim. 

23) tai sitten nimeä ja numerointia (23 kustannuspaikka). Liittymä huolehtii 
kohdistamisesta



Kirjanpidon viennin sovellus

- Kirjanpidon vienti tapahtuu 
työpöytäsovelluksella

- Sovellus muistaa edelliset asetukset, 
joten vienti tapahtuu vain siirtonappia 
painamalla

- Mahdolliset ongelmat, mm. Kirjanpidon 
tilin puuttuminen tulee näkyviin 
siirtologiin



Käyttöönoton vaiheet

- Käyttöönoton aloituspalaveri
- Tarkastetaan kokonaisuus, käyttöönottopäivämäärät yms

- Asiakas varmistaa tarvittavat muutokset Vismalta
- Visma Tampuurilta sftp-palvelinkonfiguraation tilaus
- Tampuurin kirjanpidon aineiston muodon asetukset

- Asiakas toimittaa ja määrittää rajapintapaneelin käyttöoikeudet Netvisoriin 
ohjeistuksen/opastuksen pohjalta

- Automaation määritykset Manmade Software Oy:ltä
- Viitteiden automatisoinnin määritykset

- Koulutus työasemasovellukseen ensimmäisten aineistojen siirron yhteydessä



Mahdolliset räätälöinnit

- Kokonaisuutta on mahdollista sovittaa asiakkaalle, mm.
- Lähtötilien mäppäys kirjanpidon aineistoa käsiteltäessä
- Vyörytyksiä kustannuspaikoilta toiselle
- Dimensioiden kohdistamiseen lisätulkintaa

- Räätälöinneistä sovitaan aina erikseen



Hinnoittelu

- Käyttöönotto 1500 euroa
- Automaatio viitesuorituksista ja maksuista

- Tapahtumia kk yhteensä <        500 - 120 euroa / kk
- Tapahtumia kk yhteensä <     1 000 - 150 euroa / kk
- Tapahtumia kk yhteensä <   10 000 - 270 euroa / kk
- Tapahtumia kk yhteensä <   50 000 - 450 euroa / kk


