
Exact Kassakladilla hoidat kassa- ja pankkitilejä sekä muita rahoitusomaisuustilejä. 
Tiliotteiden käsittely koneellisesti säästää aikaasi. 

Bitmill Oy | Exactia kehittää ja myy Bitmill Oy. Bitmill on suomalainen 1989 perustettu talous-, henkilöstö- ja materiaalihallinnon ratkaisuihin erikoistunut ohjelmistotalo.

Exact Kassakladilla 
• hoidat käteiskassat 
• käsittelet tilioteaineistot 
• teet kirjaukset kaksipuolisina 
• tulostat tiliotteet ja niiden otteet 
• tulostat raportit 
• teet selaukset ja pikaraportit 
• toteutuu selkeä audit trail.

Kassatapahtumien käsittely

Käteiskassan tapahtumat tallennat vienteinä saman-
laisella vientikirjauksella kuin kirjanpidon tapahtumat. 
Voit tutustua vientikirjaukseen tarkemmin Exact Kirjan-
pidon esitteestä.

Vientikirjaus on kätevä, voit tehdä kirjaukset hiireen 
koskematta. Lisäät arvonlisäveron nettoon tai erotat 
sen brutosta napin painalluksella.

Kirjauksella teet viennit kaksipuolisina. Voit liittää niihin 
sisäisen laskennan laskentatunnisteet, kuten esimerkik-
si kustannuspaikka tai projekti.

Tapahtumien siirto kirjanpitoon päättää kassakladin 
kauden. Päätetyn kauden voit avata ja siirtää korjat-
tuna uudelleen. Exact Kirjanpidossa uusi siirto korvaa 
aiemman. Siirron muistiolla tapahtumat usein tiiviste-
tään; kassakirja erittelee alkuperäiset tapahtumat.

Tiliotteiden käsittely

Tiliotteet tiliöidään kaksipuolisina, niihin voi liittää 
tilin lisäksi muita sisäisen laskennan tunnisteita, kuten 
esimerkiksi kustannuspaikka, projekti tai osasto.

Pankista noudettu TITO-tiliote luetaan kassakladiin. 
Samalla syntyvät automaattiset kirjanpitomerkinnät 
annettujen sääntöjen mukaan. Syntyneet kirjanpito-
merkinnät ja muut laskentatunnisteet täydennät käsin.

Valmis tiliote tulostuu ja tapahtumat tallettuvat kassa-
kladiin. Voit myöhemmin täydentää tiliotetta ja korvata 
sen viennit uusilla.

Selvittelytilin avulla voit kirjata kokonaisuuksia, jotka 
eritellään muualla, esimerkiksi palkkatosite.

Voit olla varma, että tiliote täsmää: pankkitili käsitel-
lään automaattisesti, vastakirjausten on oltava yhtä 
suuret.

Voit tallettaa keskeneräisen tiliotteen ja jatkaa täyden-
nystä myöhemmin.

Tiliotteen tai sen otteen voit tulostaa myöhemminkin, 
vaikka vuosien päästä.

Tiliotteella näkyvät saapuneet maksut voit lähettää 
Exact Myyntireskontraan kohdistettaviksi avoimiin 
laskuihin.

Jos tilioteaineisto erittelee maksut viitteineen, voit 
korvata tällä viitemaksujen noudon!
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Selkeä ja monipuolinen raportointi

Exact Kassakladin raportointi 
• on selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus 
• on ajantasainen 
• tekee perusraportit valintoihin puuttumatta

Exact Kassakladin raportteja ovat 
• tiliote ja tiliotteen ote 
• kassakirja eli kassakladi 
• vientimuistio 
• arvonlisäverolista 
• tapahtumalista 
• vientiselaus

Raporttien tekeminen on yksinkertaista. Voit raportoi-
da miltä tahansa aikaväliltä tilikausista välittämättä. 

Vientiselaus on työkalu, johon ihastut. Sillä selaat ja 
raportoit kirjanpidon ja sisäisen laskennan tapahtumia 
tilin, kustannuspaikan yms. tarkkuudella monipuolisesti 
yli tilikausirajojen. 

Voit esikatsella raportteja, tulostaa niitä kirjoittimelle ja 
siirtää ne Exceliin.

 Laajennukset

Valitse Exact Kassakladiin tarvitsemasi ominaisuudet ja 
täydennä ohjelmistoa tarpeidesi muuttuessa.

Tiliotteen käsittelyllä hoidat pankista erillisellä mak-
suliikenneohjelmalla tuodut tilioteaineistot. Täydennä 
automaattisesti syntyneet tiliotetapahtumat käsin ja 
saat valmiit tiliotteet.

Saapuneet maksut voit lähettää napin painalluk-
sella tiliotteiden käsittelystä Exact Myyntireskontraan 
kohdistettaviksi automaattisesti tai käsin.

Yhteydet muuhun kuin Exact Kirjanpitoon ja Exact 
Myyntireskontraan räätälöidään tapauskohtaisesti.


