
O P A S

automatisoi
ostolaskujen tiliöinti

tekoälyn voimalla

Mitä

Vaikka oppaamme ei tee
sinusta supersankaria, se
auttaa sinut alkuun
yrityksesi ostolaskujen
tiliöinnin tehostamisessa 
syväoppivan tekoälyn
avulla.

Saada merkittävän määrän ostolaskuja

Käyttää runsaasti joko talous- tai
henkilöresursseja ostolaskujen käsittelyyn
(talon sisäisesti tai ulkoistettuna)
Olla tyytymätön nykyisen
laskujenkäsittelyprosessin automaatiotasoon
Haluta tarkempia talousraportteja nopeammin

Tämä opas on suunniteltu erityisesti sinulle, joka
haluat ymmärtää tekoälyn mahdollisuuksia
laskujenkäsittelyssä. Yrityksesi saattaa esim.:

vuositasolla

Kenelle



Yrityksesi resursseja voidaan säästää
huomattavia määriä automaation ja tekoälyn
avulla. Se on kustannustehokkainta runsaasti
toistuvissa rutiinitoimenpiteissä, kuten
laskujen käsittelyssä. Esimerkiksi pelkkään
tiliöintiin voi suurissa yhtiöissä upota satoja
henkilötyövuosia. 

Tekoälyä voi verrata supervoimaan,
sillä se poistaa prosessista inhimilliset virheet,
joita kuormitukselle alttiilla talousosastolla
usein tapahtuu. Toistuvat rutiinitehtävät
hoituvat tekoälyltä nopeammin, tarkemmin ja
virheettömämmin. Talousjohtajana saat
tekoälypohjaisen automaattisen tilöinnin
ansiosta tarkempia talousraportteja
nopeammin liiketoimintapäätöstesi tueksi.
Kassavirtojen ennustaminenkin tehostuu
merkittävästi, kun käytettävissäsi on lähes
reaaliaikaista tietoa tulevista kustannuksista. 

Siirtämällä laskujen tiliöinnin syväoppivan
tekoälyn hoidettavaksi, vältyt monelta
tiliöinnin sudenkuopalta - prosessin hitaudelta,
virheellisiltä merkinnöiltä ja epätyydyttäviltä
talousraporteilta. Ottaen huomioon ratkaisun
kustannukset suhteessa hyötyihin,
ihanteellinen automaation taso on noin 85 %.

Tehokkaan automaation ansiosta niin
työntekijät, kuin päättävässä asemassa olevat
johtajatkin, voivat keskittyä tuottavampiin
työtehtäviin. Muutos mahdollistaa yritysten
huomion keskittämisen myös täysin uuden
liiketoiminnan pariin.

Parhaat edut

Nopeaa ja helppoa

Kustannusten ja
resurssien säästö

Vähemmän
tiliöintivirheitä

Tarkempia
talousraportteja
nopeammin

Taloustilanteen
ennustaminen
helpottuu

Vapauttaa resursseja
tuottavampiin
toimintoihin 

Mahdollisuuksia
uudelle
liiketoiminnalle

Liiketoimintahyödyt
laskujen tiliöinnin
automatisoinnista:

Automaation & 
 tekoälyn hyödyt
sinulle



Toistuvasti virheelliset viitenumerot
Väärät kustannuspaikat tiliöinnin
yhteydessä
Ostolaskujen puutteelliset tiedot

Tekoäly poistaa pullonkaulat prosessista.
Yleensä laskujenkäsittelyyn liittyy paljon
manuaalista selvitystyötä, jota voivat aiheuttaa
esimerkiksi:

 
Tekoäly voidaan opettaa tulkitsemaan laskun
lähettäjän kirjaamia lisätietoja (esim.
poikkeavaan loppusummaan tai viitenumeroon
liittyen) laskun viestikentästä tai käydyistä
sähköpostikeskusteluista. Virheelliset
kustannuspaikat on helpompi välttää, kun
usean käsittelijän sijaan tiliöintiä tekee yksi
hyvin opetettu tekoäly. Se voidaan tarvittaessa
valjastaa etsimään ja tunnistamaan laskulta
puuttuvia tietoja muista lähteistä, jopa
yrityksen ulkoisista kohteista.
 
Tekoälyn supervoima piilee sen kyvyssä
soveltaa saamaansa tietoa. Automatisoituakin
prosessia valvovat aina oikeat ihmiset, jotka
seuraavat tekoälyn tekemiä päätöksiä.
Epävarmoissa tilanteissa tekoäly ei tee
päätöstä, vaan ohjaa tapauksen ihmisen
ratkaistavaksi. Kyseessä voi olla vaikkapa
massasta poikkeava lasku, jonka tekoäly
tulkitsee epäilyttäväksi. Ihmisen valinnat
opettavat tekoälyä, joka puolestaan oppii
jatkuvasti paremmaksi ja tarvitsee näin
vähemmän ja vähemmän ohjausta ajan myötä.

Käsite

Tekoälystä puhuttaessa
on hyvä erottaa, minkä
tason teknologiaa sillä
oikein tarkoitetaan. 

Me käytämme
syväoppivaa tekoälyä.
Se on syvien
neuroverkkojen
opettamista
opetusdatan, eli
asiakkaan oman lasku- ja
tiliöintihistorian avulla.

Käytännöss siis
opetamme tekoälylle
asiakasyrityksen omat
toimintatavat.

Syväoppiva tekoäly
kykenee jäsentämään
laskudataa ihmisen
tavoin – toisin kuin
yksinkertaisemmat
tekoälyt. Se siis pelkkien
numeroiden
tunnistamisen sijaan
ymmärtää, onko laskun
numerosarjassa kyse
viite- vai tilinumerosta.

Tekoälyn rooli
laskujenkäsittelyn
automatisaatiossa



 1. Lukuisat laskut samaan putkeen –
Sähköisessä muodossa saapuvat laskut on
helppo ohjata automaation piiriin.
Paperilaskujen skannauksen hoitaakin usein jo
ulkopuolinen palveluntarjoaja.

2. Tietojen poiminta - Tekstintunnistuksen
jälkeen tekoäly poimii laskulta olennaiset,
asiakkaan haluamat tiedot. Tekoäly voi etsiä
laskulta mahdollisesti puuttuvia tietoja myös
yrityksen ulkopuolisista lähteistä.

3. Automatisoitu tiliöinti - Sääntöpohjainen
oletustiliöinti on vasta pintaraapaisu, sillä
syväoppiva tekoäly pystyy tiliöimään laskut
automaattisesti rivitasolle saakka! Mitä
suurempi määrä laskuja yritykseen saapuu, sitä
paremmat taloudelliset hyödyt tekoälyn
käytöstä saadaan. Automaattisen tiliöinnin
optimitaso on noin 85 %.

4. Tekoälyn käytönaikainen opetus - Ennen
automaatioratkaisun käyttöönottoa
palveluntarjoaja on opettanut tekoälylle
yrityksen toimintatavat opetusdatan avulla.
Ratkaisun käyttöönoton jälkeen työntekijät
seuraavat tekoälyn päätöksiä ja auttavat sitä
tarvittaessa. Näistä ihmisten tekemistä
korjauksista tekoäly oppii ymmärtämään lisää
yrityksen toimintatapoja - ja kehittyy
jatkuvasti.

5. Tiliöintitietojen kirjautuminen ERP:iin -
Lopuksi tiliöintitiedot kirjautuvat
automaattisesti suoraan yrityksen käyttämään
toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) tai
laskujen kierrätysjärjestelmiin. Näin yrityksen
taloustilanne on talouspäällikön tiedossa lähes
reaaliaikaisesti laskun saavuttua. 

Opi lisää

Kokeile ilmaista
demoamme
nähdäksesi, kuinka
tekoäly voi hyödyttää
sinua ja
liiketoimintaasi

Tutustu
tuoreimmassa
blogissamme
avainaskeleisiin
laskujen tiliöinnin
automatisaatiossa

5 tärkeää askelta 

https://elinareasy.fi/demo/
https://elinareasy.fi/demo/
https://elinareasy.fi/2020/07/22/5-askelta-laskujenkasittelyn-automatisointiin/
https://elinareasy.fi/2020/07/22/5-askelta-laskujenkasittelyn-automatisointiin/


Ratkaisumme

ElinarEasy™ yhdistää
IBM:n huipputeknologian
(IBM Datacap®) ja
Elinarin vuosien
kehitystyön palkitun
tuloksen - syväoppivan
tekoälyn (ElinarAI™). 

Prosessi

Aluksi pidetään
yhteinen workshop,
sekä laaditaan &
hyväksytään
projektisuunnitelma

1. kk aikana toimitatte
asiakasvaatimukset &
opetusdatan (eli laskut
ja tiliöintitiedot)

2. kk aikana tehdään
testaukset testi- &
tuotantoympäristössä

Asiakkaan rooli on helppo:
 

Me hoidamme tekoälyn
ennakko-opetuksen,
asennukset ja ylläpidon,
sekä loppukäyttäjien
koulutuksen.

Tämän jälkeen ElinarEasy™
on valmis valloittamaan
talousosastonne! Me
olemme tukenasi niin
pitkään, kuin tarvitsee.



Kuinka helppoa käyttöönotto on?

Erittäin helppoa. Me opetamme tekoälyn valmiiksi
toimittamanne opetusdatan, eli yrityksen laskujen
ja tiliöintitietojen avulla. Ratkaisu on käytössänne
jopa kahden kuukauden sisällä tilauksesta.

Kannattaako muiden kuin suuryritysten satsata
automaatioon ja tekoälyyn?

Oleellista ei ole yrityksenne työntekijöiden määrä
tai liikevaihto, vaan se, kuinka paljon laskuja
kauttanne kulkee. Mitä enemmän laskuja joudutte
käsittelemään, sitä todennäköisemmin investointi
tekoälyavusteiseen automaatioon maksaa itsensä
nopeasti takaisin.

Olemme ulkoistaneet laskujenkäsittelyn, miksi
vaihtaisimme sen takaisin?

Olipa laskujen tiliöinti ulkoistettu tai ei,
laskukohtainen kustannus nousee helposti neljästä
viiteen euroon. Ulkoistettu palvelu voi myös olla
laadultaan epätyydyttävä. Laskujenkäsittelyn
pitäminen omassa talossa automatisoituna
pienentää tietoturvariskiä ja on riittävällä
volyymillä lisäksi huomattavasti edullisempi
ratkaisu.

Mitä tämä maksaa, onko investointi
kannattavaa?

Mikäli säännöllisesti käsiteltävien laskujen määrä
on riittävä, ElinarEasy™-kokonaisratkaisun ROI on
alle kaksi kuukautta. Ota yhteyttä, niin selvitämme
kannattavuuden juuri teidän yrityksessänne!

Muista myös

Tutustua
ElinarEasy™ -
ratkaisuun 

Kokeilla ilmaista
demoa nähdäksesi,
kuinka tekoäly
tehostaisi
liiketoimintaasi

Jättää soittopyyntö
käydäksemme läpi
ratkaisun hyötyjä
juuri sinulle

Pyytää ilmainen
etäesittely

Meistä

Elinar on johtava
ohjelmistoyritys Porista.
Toteutamme
tiedonhallintaratkaisuja
yritysten kumppanina  
25 vuoden kokemuksella.

Kysymyksiä &
vastauksia

https://elinareasy.fi/tuote/
https://elinareasy.fi/tuote/
https://elinareasy.fi/tuote/
https://elinareasy.fi/demo/
https://elinareasy.fi/demo/
https://elinareasy.fi/ota-yhteytta/
https://elinareasy.fi/ota-yhteytta/
https://elinareasy.fi/tilaa-esittely/
https://elinareasy.fi/tilaa-esittely/

