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Asio toimii yhteen Maventa verkkolaskupalvelun kanssa
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”Maventa on Suomen johtava verkkolaskuoperaattori.
Asio laajentaa varausmyynnin verkkomaksutapavalintoja.
Yhteistyössä Maventan kanssa Asio kehittää verkkovarauksille
verkkolaskutustoiminnon yhteysohjelman sisältäen myös mahdollisuuden
ulkoistaa koko laskun elinkaaren valvonnan Maventan
yhteistyökumppanille, Visma Financial Solutions Oy:lle.
Varauslaskutus ja maksuvalvonta toimii automaattisesti palveluna.
Reskontravahti varmistaa laskujen lähetyksen, lähettää tarvittaessa
automaattiset huomautukset, hoitaa perinnän ja varmistaa, että maksut
kotiutuvat ajallaan.”

ASIOLLA VARATAAN – MAVENTALLA LASKUTETAAN
Verkkolaskutuksen hyödyt varausmyynnissä
o Laskun lähetys suoraan varauspalvelusta ilman siirtotiedostoja
o Varauksia ei tarvitse erillisesti laskuttaa
o Laskut verkkolaskuna yrityksille
o Laskut e-laskuna kuluttajan verkkopankkiin
o Laskut PDF:nä sähköpostiin
o Laskut paperilla toimistolle
o Kokonaisvaltainen myyntisaatavien seuranta palveluna pitäen sisällään
mahdolliset huomautus- ja perintätoimet
Soveltuvuus erilaisiin käyttötilanteisiin
o Verkkovaraaminen ja ostoskorin uusi maksutapavalinta
o Sopimusasiakkaan laskutusvaihtoehto
Kustannustehokas ja luotettava tapa laskuttaa
o Säästöä laskutuskuluissa
o Nopein, kustannustehokkain ja turvallisin reitti laskulle
o Toimii myös ulkomaille
o Ei piilotettuja kustannuksia, skaalahyötyjä laskutusvolyymin kasvaessa
o Säästöä laskujen käsittelyyn ja laskutuksen valvontaan käytetyssä ajassa

Verkkolaskutus Maventalla
Verkkolaskuttaminen Asio varauspalvelussa on helppoa
1) Tee varaus nettipalvelussa ja valitse maksutavaksi verkkolasku
2) Lasku lähtee automaattisesti Asiossa asetettuna ajanhetkenä
3) Lasku lähtee valittua reittiä pitkin, ensisijaisesti verkkolaskuna

HELPPOA JA TURVALLISTA

Miten verkkolaskutuksen saa käyttöön
Asion varausten verkko-ostoskoriin ja sopimusasiakkaiden varausten
laskutustapoihin voidaan liittää Maventa verkkolaskupalvelu.
o Asio asiakas tarvitsee verkkolaskupalvelusopimuksen Maventan kanssa ja halutessaan

myös laskutuksen valvontapalvelusopimuksen Visma Financial Solutions Oy:n kanssa.

Tuotteistettu
Asio-yhteysohjelma Maventa
verkkolaskupalveluun

o Maventa verkkolaskutus kytketään Asion hallinnassa yritysasetuksiin ja aktivoidaan

varausten maksutapavalinnaksi tai kiinteäksi laskutustavaksi.
o Verkkolaskutukseen liittyvät säännöt kuten laskun lähetyksen ajastus, laskutuskanavat

ja laskutusvaihtoehdon kytkeminen myyntikanaville asetetaan Asio hallinnassa.

Maventa palvelun saa käyttöön helposti näin:
o Maventa-tilin avauksen suoralinkki: https://secure.maventa.com/registrations
o Kun verkkolaskusopimus on tehty, Asio voi kytkeä varausmyynnin verkkolaskutuksen

päälle halutuissa myyntikanavissa.
o Asiakas toimittaa Asiolle Maventa-tilin avaamisen jälkeen API-avaimen ja yrityksen

UUID-tunnuksen, jotka löytyvät Maventa-tilin asetuksista.

Asio: tom.ojala@asio.fi
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Maventa:
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