
Laskutuskustannuksia
(2012 - Tammikuu)

Verkkolaskut ( )

Verkkolaskujen lähetys  kautta (esim. 50 verkkolaskun välityshinnat):
15,84 € – ei kk-maksuja eikä aloituskustannuksia.
Operaattoreiden hinnoissa on suuria eroja ja etenkin pienten laskumäärien (1...100 kpl/kk) välitys 
tulee joillakin operaattoreilla todella kalliiksi huomattavan suurien aloituskustannusten tai kk-
maksujen vuoksi (esim. Tieto: 1000,- € aloitusmaksu + 500,- €/kk + 0,25 €/kpl).

Vuoden laskutuskustannukset (50kpl/kk) 12 x 15,84 € = 190,08 € (alv 0%).
Kustannuksissa on ajateltu välitysten menevän muiden kuin Maventan asiakkaiden verkkovälittäjille, 
mutta ei pankkeihin. Maventan sisäisessä välityksessä kustannukset ovat toistaiseksi ilmaiset, 
pankkiverkkoon välitys on vastaavasti kalliimpaa. Useilla laskujen vastaanottajilla on mahd. 
pankkiverkkovälittäjän lisäksi myös muu välittäjävaihtoehto - kaikki tiedot ei ole 

.

Postitse lähetetyt paperilaskut

Pelkät  (50 kpl/kk) 356,10 €/vuosi (alv 0%, rullapostimerkit) - lisäksi tulostus-, 
paperi- ja kirjekuorikustannukset sekä merkittävä lisätyö (kuoritus ja postitus).

Lienee selvää, ettei postitse lähetettyjen laskujen lähettäminen ole kannattavaa, mikäli 
kuukausittaisia laskuja on 50 kpl, mutta oleellisesti pienempikin määrä on perinteisesti 
postitettuna kalliimpaa kuin verkkolaskut.

Sähköpostitse lähetetyt laskut

Luonnollisesti kaikki sähköpostitse lähetettyjen laskujen kustannukset voi käytännössä jättää 
huomioitta ts. kaikkein edullisin lähettäjälle (vastaanottajalle hankala, vaikea automatisoida).

Useat toimitustavat laskutusohjelmalla automatisoituna 

Ensimmäisen vuoden kustannukset (alv 0%, sis. laskutusohjelman):
(realistisia oletuksia kustannuksista vertailun helpottamiseksi)

Ÿ verkkolaskuja vierasverkkoon 25 kpl/kk 97,32 €/v 13 kpl/kk 52,68 €/v
Ÿ verkkolaskuja pankkiverkkoon 5 kpl/kk 40,00 €/v 3 kpl/kk 28,00 €/v
Ÿ sähköpostilaskuja 15 kpl/kk 0,00 €/v 7 kpl/kk 0,00 €/v
Ÿ paperilaskujen postikulut 5 kpl/kk 35,61 €/v 2 kpl/kk 14,24 €/v
Ÿ paperilaskujen muut tarv. (noin) 5 kpl/kk 52,00 €/v 2 kpl/kk 20,80 €/v
Ÿ laskutusohjelma (Z-Laskutus) 121,95 € 121,95 €

Yhteensä (alv 0%) 346,88 € 237,67 €
mukana laskutusohjelma (alv 0%) 0,578 €/lasku 0,792 €/lasku
ilman laskutusohjelmaa (alv 0%) 0,375 €/lasku 0,386 €/lasku

Maventan verkossa on erikseen avattava lisäpalvelu pankkiverkkoa käytettäessä (saajan 
verkkovälittäjä). Siitä mene myös kertaluonteinen avausmaksu 10,00 € (alv 0%) - tämäkin on mukana 
ed. kustannuksissa.

Kuten kuluista on pääteltävissä, 20 kpl/kk paperilaskuja postitse (posti- ja tarvikekuluineen) maksaa 
lähettäjälle enemmän kuin 50 kpl/kk usealla toimitustavalla laskutusohjelmineen (jo yhden 
vuoden aikana). Laskumäärien pienentyessä on havaittavissa myös merkittävä laskukohtaisen 
kustannuksen kasvu, etenkin kiinteät kulut huomioiden, mutta siitäkin huolimatta toimivalla 
ohjelmalla saa tehtyä vaivattomasti kaiken tässä kerrotun ja myös paljon muuta.

Laskutusohjelma  soveltuu käyttöön erinomaisesti (121,95 €, alv 0%)
Ÿ Laskutusohjelmassa ei vuosi-, kk- eikä erillisiä päivitysmaksuja
Ÿ Verkkolaskuihin saa myös helposti liitteet, eikä siitä aiheudu lisäkustannuksia 

(välittäjänä )
Ÿ Laskutusohjelmaa ei ole kiinteästi kytketty mihinkään välittäjään, joten kustannusseurannan 

mukaisen johtopäätöksen jälkeen välittäjä on helppo vaihtaa
Ÿ Selkeä kooste kirjanpitoon (tulosteena  erittely arvonlisäveroineen)

 järjestelmän kautta on mahdollisuus toimittaa myös kaikki laskut, jolloin paperisina välitettyjen 
laskujen kustannukset ovat toki verkkolaskuja kalliimpia.

Em. laskutusohjelmalla hoituu myös lähetysten lajittelu siten, että sähköpostilaskut lähetetään suoraan 
ohjelmasta, paperilaskut tulostetaan paperille ja verkkolaskut lähtevät maventan verkon kautta 
asiakkaalle - kunkin asiakkaan valinnan mukaisesti (asiakaskohtaiset laskumuotoilut).

Käyttöönotto käy myös helposti ja nopeasti (  + ) - laskuja asiakkaille jo 
saman päivän aikana aitoina verkkolaskuina (laskun vastaanottajan oma järjestelmä/operaattori 
saattaa viivästyttää laskujen läpimenoa).
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