SOPIMUSKONE
TILITOIMISTOILLE
Käytössä jo yli 300 tilitoimistolla
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Sopimuskone

2

Sähköinen allekirjoitus

3

Automaattinen arkisto

Helppokäyttöinen Sopimuskone jokaisen
kirjanpitäjän avuksi. Asiakirjojen ja sopimusten
laatiminen pikavalinnoin. Sopimuskoneella on
tilitoimistoille jo yli 100 valmiiksi hinnoiteltua
tuotetta.

Tilinpäätösten, hallituksen ja yhtiökokouksen
pöytäkirjojen allekirjoittaminen milloin ja
missä tahansa.

Sopimuskoneella laaditut ja allekirjoitetut
asiakirjat arkistoituvat automaattisesti
tilitoimiston sopimustilille.
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Tietopalvelut
Kaupparekisteriotteet, yhtiöjärjestykset ja
luottotiedot edullisesti tarvehetkellä.

Lainmukaiset ja päivittyvät
asiakirjasisällöt
Sopimuskoneen sisältö on juridiikan asiantuntijoiden
laatimaa ja sitä päivitetään lainsäädännön
muutosten myötä säännöllisesti.

VARMUUTTA
KIRJANPITÄJÄN
TYÖHÖN

Helppous
Helppokäyttöinen, luotettava teknologia jokaisen
kirjanpitäjän päivittäisen työn tueksi.

Tilitoimiston asiakkaiden
kiittämä palvelu
Useat yritykset ovat toivoneet, että heidän
tilitoimistonsa ottaisi käyttöönsä Sopimustiedon
palvelun. Palvelun sähköinen allekirjoitus
ja automaattinen arkisto helpottavat myös
tilitoimiston asiakkaiden arkea.

Oma sisältö
Voit tuoda organisaatiosi omat asiakirjasisällöt
Sopimuskoneelle ja hyödyntää sen teknologiaa

Tilitoimistojen kokemuksia Sopimustiedon palvelusta

Sopimustiedon Sopimuskoneen avulla pääsimme viimeisistäkin papereista eroon eli allekirjoitusta varten tulostettavista toimeksiantosopimuksistamme. Nykyään laadimme kaikki sopimukset Sopimuskoneella sähköisin allekirjoituksin varustettuna. Sopimusten laatiminen sujuu Sopimuskoneen avulla huomattavasti nopeammin ja sopimukset
löytyvät helposti sähköisestä arkistosta. Erityisesti Sopimuskone helpotti keväällä EU:n
tietosuoja-asetuksen voimaan astumisesta koitunutta sopimusurakkaa. Nyt voimme
viimein todeta olevamme paperiton toimisto
alusta loppuun.

Käytämme Sopimustiedon palvelua muun
muassa tasekirjojen allekirjoittamiseen, kokouspöytäkirjojen, vuokrasopimusten, velkakirjojen ja edunvalvontavaltakirjojen laadintaan.

Paperless Oy

Accountor Ylivieska

Tilitoimistolla madaltuu kynnys vaikeampienkin asiakirjojen laatimiseen asiakasyrityksille, kun käytössä on Sopimuskone.

Mervi Savola
toimitusjohtaja

Olemme erittäin tyytyväisiä Sopimustiedon
palveluun. Olemme saaneet sähköistettyä ja
tehostettua kaikki tarjoukset, sopimukset ja
muut asiakirjat. Palvelu on suhteellisen helppo aloittaa ja ottaa käyttöön. Sähköiset allekirjoitukset ovat tätä päivää, eikä huomisen juttu. Sopimustieto on kuunnellut kaikki meidän toiveet ja toteuttanut niistä valtaosan, eli palvelua kehitetään voimakkaasti
asiakkaiden toiveiden mukaiseksi.

Harri Ruokokoski
KLT, toimitusjohtaja, kirjanpitäjä,
palkanlaskija

HR-tilipalvelu Oy

AVUSTAVA
TEKNOLOGIA

VALMIIT JURIDISET
SISÄLLÖT

Sopimuskone ohjaa sinua vaihe vaiheelta ja lisää
valitsemasi sopimuskohdat esikatselunäkymään. Se
ehdottaa automaattisesti sopimuskohtia, joita voit
käyttää sopimuksissasi. Lisäksi Sopimuskone tarjoaa
ymmärrettävässä muodossa infoa eri sopimuskohtien
merkityksestä ja tarkoituksesta.

Sopimuskoneen ohjaamana selviydyt myös vaativien
sopimusten ja yritysasiakirjojen laatimisesta.
Sopimustiedon juristit huolehtivat Sopimuskoneen
sisältöjen lainmukaisuudesta.

SÄÄSTÄ AIKAA
Sopimuskone nopeuttaa asiakirjojen laatimista
ja allekirjoittamista. Pikavalikoilla ja tietosisällöillä
sopimusten ja muiden dokumenttien laatiminen käy
reilusti nopeammin kuin perinteisillä työkaluilla.
Toimintaasi nopeuttaa entisestään palvelusta kiinteästi
löytyvä sähköinen allekirjoitus ja automaattinen
arkistointi.

PALVELE
ASIAKKAITASI
PAREMMIN
Sopimuskoneen avulla kykenet tekemään asiakkaillesi
laadukkaita asiakirjoja. Sähköisellä allekirjoituksella
helpotat sekä omaa työtäsi ja säästät omaa ja
asiakkaasi aikaa.

SopimusSign Helppo

SÄHKÖINEN
ALLEKIRJOITUS

Allekirjoituksen piirtäminen puhelimella tai
tietokoneella. Soveltuu useimpiin
allekirjoitustilanteisiin. Allekirjoittavan kannalta
sujuvin allekirjoitustapa.

SopimusSign Vahva
Sähköinen allekirjoitus, jossa tunnistautuminen ja
allekirjoitus tapahtuu omilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
Molemmat allekirjoitustavat ovat juridisesti päteviä.
Allekirjoituskutsun voi lähettää palvelusta tekstiviestillä tai
sähköpostilla.

TILITOIMISTON
SOPIMUSTILI
Kaikki Sopimuskoneella laaditut ja SopimusSignilla
allekirjoitetut asiakirjat arkistoituvat automaattisesti
yrityksen tai yksityishenkilön henkilökohtaiseen
sähköiseen arkistoon allekirjoitusten jälkeen.
Sopimustilille tallentuvat myös luonnosvaiheessa olevat
asiakirjat.
Tilitoimistojen käytössä sopimustilejä luodaan erikseen
tilitoimiston omaan hallintoon ja asiakkaita varten
tehtävien asiakirjojen hallintaan.

TIETOPALVELUT
Tietopalveluiden avulla voit hakea esimerkiksi
kaupparekisteriotteita, yhtiöjärjestyksiä ja
luottotietoraportteja muutamalla klikkauksella
edulliseen kappalehintaan.

