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K i r j a n p i t o - o h j e l m a k s i  

Taseri® PRO 3.0 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Rahastonhoitajan työt kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi. 
 

Taseri PRO on yhdistyksille tehty kirjanpito-ohjelma. Taseri PRO on kevyt ja 
havainnollinen kirjanpidon apuväline. Taseri PRO pitää tositteet ja viennit 

järjestyksessä sekä laskee tuloksen ja taseen. 
 

Taserin pääominaisuudet: 
 

Tositteet 
 Tositteiden kirjaus nopeaa, syöttö onnistuu 

suoraan numeronäppäimistöltä 
 Päiväkirja ja pääkirja -raportit  halutulle 

aikavälille 

 

Tulos ja Tase 
 Vapaasti määriteltävät tuloslaskelma ja tase -

mallit 
 Tuloslaskelman ja taseen tulostus halutulle 

aikavälille 

 Vertailutietona edellinen kausi 

 

Budjetti 
 Kuukausi- ja tilikohtainen budjetointi 
 Edellinen, kuluva ja tuleva tilikausi  
 Vertailutiedot toteutumiin 

 

Lisäksi 
 Tuloslaskelma kustannuspaikoille 

 Automaattinen avausvientien siirto tilikauden 
vaihdoksen yhteydessä 

 Nopea, kevyt ja helppokäyttöinen 

 Tietokannan varmuuskopiointi 
 Microsoft Office –yhteensopiva 

 

 
 
 Tee kirjanpito 

näppärästi,  

säästä aikaa! 

 

Lisätietoja: 

Web-Media 
 

Timo Mattila 
Puh: 050-517 5386 

Email: timo.mattila@web-media.fi 
Internet: www.web-media.fi 
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Taseri PRO tarkemmin…  

 

Laitevaatimukset: 
 
Taseri PRO vaatii 

toimiakseen Windows 10, 8, 
7 tai Vista 

käyttöjärjestelmällä 
varustetun PC tietokoneen.  
 
Näytön resoluution tulee 

olla vähintään 1024*768.  
 
Tulostimeksi suosittelemme 
lasertulostinta. 

Tositteet: 
 
Taseri PRO:lla tositteiden ja vientien 

syöttö on sujuvaa. Tositteen ja vientien 
kirjaus hoituu numeronäppäimistön 
painikkeilla – Nopeaa! Enterillä pääsee 
kentissä eteenpäin joten debet / kredit 
valinta on nopeaa. Näet koko tositteen 
tiedot näytöllä yhdellä kertaa. 

 
Ohessa ote Taseri PRO:n tulostamasta 
päiväkirjasta. 

Tulos ja tase: 
 
Taseri PRO:lla tuloslaskelma ja tase 

syntyvät vaivattomasti. Sekä tuloslaskelma 
että tase ovat vapaasti yhdistyskohtaisesti 
muokattavissa vastaamaan toimintaa ja 
toiminnan laajuutta. Lisäksi voit tehdä 
kuukausikohtaisen budjetin helposti 
suoraan tuloslaskelmamallin mukaan. 
 

Tuloslaskelma ja tase –ikkunassa 
määritellään yksityiskohtaisesti 
tuloslaskelman ja taseen rakenne. 

Rakennetta voidaan tarvittaessa 
myöhemmin muuttaa ja tulostusjärjestyksiä 
helposti vaihtaa. Malli voidaan myös suojata 
tahattomia muutoksia vastaan. 

 
Ohjelman mukana seuraa esimerkit tulos- 
ja tasemalleista. 
 
 

Tuloslaskelma- ja tasemallit 
(tilikartta) on esitetty 

havainnollisena puurakenteena. 


