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HELPPO TAPA
LAATIA
SOPIMUKSET
Palvelussamme laadit asiakkaidesi kaikki
pöytäkirjat ja yrityshallinnon asiakirjat.

Palveluumme luottaa jo yli 400 tilitoimistoa

Sopimukset helposti
pikavalinnoin
Käytettävissäsi on yli 250 erilaista sopimusta,
joiden laadinta pikavalintojen avulla on
helppoa - ja lopputulos aina laadukas.
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Juristi apunasi
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Kiinteä kuukausihinta
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Mikäli tarvitset apua sopimuksen
laadinnassa, käytössäsi on
henkilökohtainen yhteys juristiin.

Kaikki sopimusmallit sekä
reaaliaikainen yhteys juristiin ovat
käytettävissä edulliseen, etukäteen
tiedossa olevaan kuukausihintaan.

Sähköinen allekirjoitus
ja arkisto
Allekirjoitat valmiit sopimukset helposti
sähköisellä allekirjoituksella, jonka jälkeen
sopimukset tallentuvat automaattisesti
palvelun arkistoon.

Helppous
Juridinen asiakirjasisältö yhdistettynä
helppokäyttöiseen teknologiaan tekee
asiakirjojen laadinnasta helppoa.



MIKSI
SOPIMUSTIETO?

Juristin apu
Käytössäsi on reaaliaikainen yhteys juristiin,
jonka ansiosta voit aina kysyä apua asiakirjan
laadintaan. Juristin avulla uskallat laatia
myös itsellesi vieraampia asiakirjoja.

Asiakastyytyväisyys
Palvelun avulla palvelet asiakkaitasi
monipuolisemmin, josta asiakkaat kiittävät
asiakassuhteen vahvistumisen muodossa.

Luotettavuus
Palvelun yli 250 asiakirjamallia ja 7000
malliehtoa ovat juristien laatimia ja niitä
päivitetään lainsäädännön muutosten myötä
säännöllisesti.

Omat sopimukset
Palvelusta löytyvät valmiit mallit niin TALtoimeksiantosopimukseen, asiakkaan
tunnistamiseen kuin muihinkin tilitoimistoille
tarpeellisiin asiakirjoihin.

Näin laadit asiakirjan
1.

Valitse haluamasi asiakirjamalli, esimerkiksi yhtiökokouksen pöytäkirja.

2. Valitse kohta kohdalta, mitä sisältöjä asiakirjaan
halutaan (esim. yhtiökokouksen pöytäkirjaan
tilinpäätöksen vahvistaminen).

MITEN PALVELU
TOIMII?

3. Valintojesi perusteella asiakirjaan lisätään sopivat
mallilausekkeet sinun tapaukseesi räätälöitynä.

4.

Asiakirja on valmis. Osapuolet voivat allekirjoittaa
sen sähköisesti.

5. Asiakirja arkistoituu automaattisesti tilillesi.

Juristi on reaaliaikaisesti käytettävissäsi kulloisenkin
tarpeesi mukaan asiakirjan laatimishetkellä. Voit tarvita
tukea esimerkiksi jonkin sopimuskohdan muotoilemiseen
tai siihen, miten jokin asia kannattaisi ilmaista.
Juristituen ansiosta voit laatia myös itsellesi vieraampia
asiakirjoja - ovathan juristimme tarvittaessa käytettävissä
varmistamaan, että asiakirja tulee tehtyä laadukkaasti.

Sähköinen allekirjoitus
+ SopimusSign Helppo: Soveltuu useimpiin
allekirjoitustilanteisiin ja on allekirjoittavan
kannalta sujuvin allekirjoitustapa.

+ SopimusSign Vahva: Sähköinen allekirjoitus,
jossa tunnistautuminen ja allekirjoitus tapahtuu
omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Molemmat allekirjoitustavat ovat juridisesti päteviä.
Allekirjoitukset voi laatia joko älypuhelimella tai tabletilla.

SÄHKÖINEN
ALLEKIRJOITUS
JA ARKISTO

Allekirjoituskutsun voi lähettää palvelusta tekstiviestillä tai
sähköpostilla.

Automaattinen arkisto
+ Arkistoon tallentuvat automaattisesti kaikki
palvelussa laaditut asiakirjat ja sinne voi tuoda
myös yrityksen omat PDF-asiakirjat.

+ Asiakirjat tallentuvat täysin suojattuun arkistoon.

Käytettävissäsi on myös sähköinen allekirjoitus, johon on kaksi allekirjoitustapaa

Arkiston toiminnot

sekä arkisto, jonne laaditut asiakirjat tallentuvat automaattisesti.

+ Asiakirjaa voi hakea arkistosta esimerkiksi
asiakirjan tai allekirjoittajan nimen perusteella.

+ Asiakirjoille voi asettaa hälytyksiä esimerkiksi
päättymässä olevista sopimuksista.

+ Arkistossa on helppo hallita, kuka näkee mitäkin
asiakirjoja.

PALVELUPAKETIT
Partner Basic alk.

Partner Premium

Enterprise

79 € / kk + alv 24%

alk. 149

Pyydä tarjous

* Vuosisopimus

* Vuosisopimus

Asiakirjoja vuodessa

50
5

Käyttäjämäärä

✓

Juristituki
Sähköinen allekirjoitus

Käytön mukaan

€ / kk + alv 24%

* Vuosisopimus

Asiakirjoja vuodessa

150

Kaikki Partner Premium -toiminnallisuudet

Käyttäjämäärä

10

Lisäkäyttäjät

Juristituki

✓

Lisäasiakirjat

Sähköinen allekirjoitus

Käytön mukaan

Omien asiakirjasisältöjen koodaus

Automaattinen dokumenttiarkisto

✓

Automaattinen dokumenttiarkisto

✓

Massa-allekirjoitus

Asiakaskohtainen käyttöopastus

✓

Asiakaskohtainen käyttöopastus

✓

API-rajapinta

Englanninkieliset asiakirjat

✓

Word-konvertteri

✓

Tilitoimiston omiin asiakassuhteisiin liittyvät asiakirjat (toimeksiantosopimukset ja asiakkaan tunnistaminen) eivät kuluta käytettävissä olevien asiakirjojen määrää. Lisätietoa palvelun
hinnoittelusta osoitteessa https://sopimustieto.fi/hinnoittelu

