Metalliyrittäjä siirtyi
e-laskuun
Koneistuksen alihankintaa tekevä Metallisorvaamo Mörsky
Mäntyharjulla siirtyi e-laskutukseen huhtikuussa. Laskutuksen helppous

- KYLLÄ E-LASKU ON HYVÄ ja nopea
systeemi. Laskut lähtevät pankin kautta
asiakkaalle napin painalluksella, eivätkä
unohdu pöydän kulmalle, toteaa Tauno
Mörsky.
Mäntyharjulainen Tauno Mörsky siirtyi
lähettämään e-laskuja suurimman asiakkaansa Veisto Oy:n tiedusteltua alihankkijoidensa kiinnostusta e-laskutukseen.
– Olin heillä käymässä, kun toimistolla skannasivat yritykseen tulleita laskuja.
Päätin, että minun laskupinojani ei kenenkään tarvitse skannata, hän naurahtaa.
Siirtyminen e-laskutukseen sujui kätevästi. Mörskyllä on ollut kymmenisen
vuotta käytössä OP-Pohjola-ryhmän Kultalinkki-pankkiyhteysohjelma, jonka kautta hän maksaa laskut ja seuraa yrityksen
maksuliikennettä.
E-laskusopimus Etelä-Savon Osuuspankin kanssa oli valmiina, mutta siihen
siirtyminen oli jäänyt, koska metallisorvaamolta puuttui valmius e-laskutuksen vaatimien Finvoice-muotoisten laskujen tekemiseen.

– Laskutusohjelma on osa
tuotannonohjausjärjestelmää,
josta en ollut hankkinut uutta
versiota aikoihin. Ohjelmapäivityksen mukana tuli myös
Finvoice-mahdollisuus, yrittäjä
kertoo.
Yhdellä puhelinsoitolla
maksuliikeasiantuntija Jarno
Korhonen aktivoi e-laskusopimuksen. Yhdessä laitettiin ensimmäinen e-lasku Kultalinkin
kautta maailmalle. Kahden viikon päästä rahat napsahtivat
yrityksen tilille.

Laskutus siirtyi
reaaliaikaan
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yllätti yrittäjän.

Paperilasku joutaa vaikka palasiksi, näyttävät e-laskutukseen siirtynyt Tauno Mörsky (oik.) ja maksuliikeasiantuntija
Jarno Korhonen Etelä-Savon Osuuspankista.
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Mörskyn mukaan parasta on, kun laskujen tulostus, kirjekuoriin tunkeminen ja
postilaatikkoon vienti on nyt loppu. Kun
laskutus oli työlästä, tuotannon ruuhkaaikoina se helposti viivästyi. Laskuja lähtee 300–400 kappaletta vuodessa.
– Saatoin olla tekemässä laskuja, kun
tuli kiireellinen tilaus. Laskuthan siinä jäivät toiseksi. Nyt
voin siirtää tilauksen tiedot
laskumuotoon ja edelleen Kultalinkkiin. Kun työ on toimitettu asiakkaalle, siirrän laskun
lähetettävien ryhmään, Mörsky sanoo.
Laskutuksen helppous
muutti myös laskutusrutiineja. Aiemmin yrityksestä saattoi lähteä asiakkaalle monta
tilausta käsittävä koontilasku.
Nyt jokainen tilaus laskutetaan saman tien, mikä nopeuttaa rahan kiertoa.
Metallisorvaamo Mörskyn ostolaskut eivät tule vielä
Tauno Mörsky opastaa harjoittelija Markus Lyömiötä
CNC-sorvin käytössä.
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e-laskuina eikä kirjanpitoaineisto siirry
sähköisesti tilitoimistoon.
– Niitä pitää pohtia. Nyt on e-laskutus
otettu käyttöön, edetään vaiheittain.

E-lasku sopii
pienellekin yritykselle
Jarno Korhonen Etelä-Savon Osuuspankista toteaa, että pienyritykset ovat vielä osin
sen harhaluulon vallassa, että e-lasku on
kallis ja isojen yritysten touhua.
– E-laskujen suosio kasvaa kuitenkin
koko ajan. Alihankintaketjun kokemukset ovat usein kimmokkeena e-laskuihin
siirtymiseen. Ja palvelu on edullinen, sillä
yhden laskun lähetys maksaa meillä 0,25
euroa, Korhonen sanoo.
Jos yrityksen kaikilla asiakkailla ei ole
e-laskua käytössä, OP-Pohjola-ryhmällä
on tarjolla tulostuspalvelu, josta lasku toimitetaan paperiversiona eteenpäin. Näin
laskuja lähettävä yritys voi tehdä kaikki
laskunsa e-laskuina.
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Laskujen vienti postilaatikkoon jäi e-laskujen
myötä historiaan. Vaikka lähtevä posti noudettiin omasta laatikosta tontin kulmalta, kirjeet
unohtuivat helposti toimistoon. E-lasku menee
parhaimmillaan perille samana päivänä.
KultaJyvä 4/08 25

