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Columbus Eesti on turule toonud Suno365 täisfunktsionaalse ja pilvepõhise 
majandustarkvara lahenduse, mis baseerub Microsoft Dynamics 365 Business 
Central platvormil. Microsofti majandustarkvarale on lisatud laiahaardeline 
mugavuspakett, mille eesmärk on pakkuda parimat juhtimisaruandlust ja 
automatiseeritud raamatupidamist.

Suno365 mugavuslahendus sisaldab:

• tasuta eArved 

• krediidiriskide hindamine Infopanga Riskifaktoriga 

• Envoice kuludokumentide digiteerimine baaslahenduses 

• Suno365 pidevalt täienevad mugavusarendused 

• Merit Palga automaatne liides

• Ärianalüütika Power BI pro litsents koos spetsiaalsete juhtimisaruannetega

Suno365 kuutasuline tarkvara on koheselt kasutusvalmis, kohustuste-  ning 
hooldusvaba. Kasutatav nii arvutis, tahvlis kui nutitelefonis. Majandustarkvara 
on ühilduv Microsoft Office 365 ja Dynamics 365 tooteperekonna liikmetega ning 
sobilik nii väiksemale kui keskmisele ettevõttele.

Suno365 katab kõik Eesti seadusandlusest tulenevad nõuded, on eestikeelne 
ja pakub täiendatud funktsionaalsust, mis on välja töötatud spetsiaalselt Eesti 
kasutajakogemust arvesse võttes.

Mugavuslahendusega täisfunktsionaalne 
majandustarkvara
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Eelised
• Intuitiivne kliendisuhte juhtimine                                                   

E-arved, krediidiriskide hindamine Infopanga Riskifaktoriga ning 
kuludokumentide digiteerimine – Suno365 eesmärk on muuta 
raamatupidamine võimalikult automatiseerituks.

• Esmaklassiline juhtimisaruandlus     
Juhtimisaruannete visualiseerimine PowerBI ärianalüütika kaudu. Aruanded 
on alati olemas kõige värskema sisestatud info põhjal ning sissevaated 
numbritesse on samuti teostatavad otse graafikutest. Seega on andmed alati 
värsked, visualiseeritud ning ilma vigadeta.

• Sobilik ka tootmisettevõttele       
Lahenduses sisalduv laoarvestus, komplektid ja lihtne tootmine teevad 
tööprotsessid mugavaks ka tootmisettevõttele.

• Tiigrihüpe klienditeeninduses       
Suno365 platvormil saab pakkumisi ja arveid koostada mobiilselt. Tellimuste, 
arvete ja maksete ülevaade on reaalajas kättesaadav Outlookist lahkumata. 
Kogu kirjavahetuse ja pakkumiste ajalugu on kontaktide lõikes kergesti ja 
ülevaatlikult kättesaadav. Arveid saab koostada vastavalt vajadusele kas eesti- 
või ingliskeelsena. Mõlemad keeled on ka kasutajaliidese valikus.

• Tuleviku prognoosid        
Masinõppe ja tehisintellektiga on võimalik prognoosida tulevikku. 
Rahavoogude prognoosid, kasutaja poolt koostatud eelarved, 
standardaruanded ja graafilised Power BI ärianalüütika raportid pakuvad 
sissevaadet tulevikku ning igakülgseid ülevaateid juba toimunust.
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• Alati ajaga kaasas                                                      
Kõiki ettevõtte protsesse kattev lahendus uueneb pidevalt. Kvartaalsed 
täiendused tähendavad alati uusimat versiooni ja parimaid funktsionaalsusi, 
samuti puudub kasutajal vajadus tarkvara haldusega tegelemiseks. 
Videojuhendid ja kiirtugi aitavad nii uut kui kogenumat kasutajat.

• Turvaline ja seaduskuulekas      
Andmete hoidmisel täidetakse GDPR nõudeid. Suno365 sisaldab nii 
käibemaksu,  ntrastati, pakendiaktsiisi kui ka VIES aruandeid.

• Kontrollitav         
Kinnitusringid, muutmise logid ja pearaamatuväljavõtted annavad tagasisidet 
nii juhile kui audiitorile.

• Kontrolli all kasutuskulud        
Kõik-ühes-kuutasu. Puuduvad varjatud kulud. Suuremaid juurutustega 
seonduvaid kulusid on võimalik periodiseerida.

• Kasutusvalmis demokonto        
Logi sisse ja kasuta 30 päeva tasuta demo.
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Funktsionaalsus
• Juhtimine                                                     

Juht vajab ülevaadet, kuid ei pea sekkuma lahenduses 
teostavatesse igapäevategevustesse. Töölauavaade kuvab 
nii rahavoogude prognoose kui teisi olulisi aruandeid andes 
ülevaate toimuvast ilma lahenduse ülesehitusse süvenemata. 
Võttes abiks kinnitusringid, mis on kasutatavad ka nutitelefonist 
ning PowerBI ärianalüütika graafilised aruanded, saavutatakse 
kontroll protsesside ja tulemuste üle kiiresti. 

• Laohaldus         
Suno365 laiendatud laohaldus (WMS) võimaldab korraldada 
kaupade vastuvõttu, paigutust lao asukohtadesse, noppimist, 
kauba lähetamist, sisemisi laoliikumisi ja inventuuriloendusi. 
Laohalduses sisalduvad tarnekuupäevade lubamine ning 
kampaaniate hinnastamine. Lahendus toetab skännerite 
kasutamist laooperatsioonide registreerimiseks

• Finantsaruandlus       
Suno365 trumbiks on raamatupidamise automatiseerimine 
e-arvete ja kuludokumentide digiteerimise abil. Eelseadistatud 
lahendus on valmis kiireks kasutuselevõtuks ning väljastab 
analüütilisi aruandeid juba esimesest tehingust. Kasutaja poolt 
defineeritavad dimensioonid lisavad aruandlusele võimekust 
detailsete ülevaadete saamisel. 

Saldokinnitused ja meeldetuletused annavad täiendava kindluse 
arvestuse täpsusele ning viiviste arvestamine ja kuvamine arvel 
võimaldab hilinenud maksete eest täiendava tasu küsimist. 
Rahaprognoosid aitavad ennustada tulevikustsenaariume 

ning kuluarvestus annab ülevaate eelnevalt toimunust. 
Rahvusvahelist kaubandust toetab ja arvestust lihtsustab 
automaatne valuutakursside import Euroopa keskpangast ning 
automaatne käibemaksukohuslase numbri kehtivuse kontroll. 
Põhivara arvestuses on võimalik nii komponendi arvestus kui 
erinevad kulumi arvestusviisid. Mugavad  earaamatukanded 
aitavad täiendavate ja paranduskannete puhul. 

Kogu arvestus võetakse kokku nii, et ka riiklikud aruanded 
(käibemaks, pakendiaktsiis, VD, intrastat) koostatud ja XML 
edastamiseks valmis oleks. Planeeritud ja tegeliku tulemuse 
võrdlemiseks saab kasutada piiramata hulka eelarveid ning 
kontserniarvestusele paneb punkti konsolideerimine.

• Äriaruandlus         
Graafilised ja detailsed ärianalüütika (Power BI) aruanded 
ja sissevaated tehingutesse võimaldavad teha päringuid 
kogu salvestatud info ulatuses ning langetada põhjendatud 
otsuseid. Võimalik koostada erinevatele stsenaariumitele 
eelarveid, mis koostöös rahavoogude prognoosidega toetavad 
ettevõtte tulevikuplaane ja võimaldavad tagasisidet. Suur 
hulk standardseid aruandeid nii ostu, müügi, laoarvestuse kui 
põhivara moodulites pakub kasutajatele valikut – igaüks leiab 
just talle sobiva. 
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• Lihtne tootmine         
Tootmise koosluste/retseptide kirjeldamine võimaldab ettevõttel 
hallata tootmistellimusi ning arvestada laoseisu. 

Komplekteerimine võimaldab detailidest tervikuid toota 
ning vastavalt arvele võtta. Samuti on võimalik pooltoodete 
koostamine ja pooltoodetest tervikute loomine. Koostetellimused 
klienditellimuse täitmiseks või laoseisu täiendamiseks 
optimeerivad laoseisu. 

• Kliendisuhete haldus ja müük     
Eelsalvestatud kliendimalli ja äriregistri päringu abil toimub 
kliendi andmete täitmine paari klikiga. Kliendipakkumiste 
personaliseerimiseks on kaupadele võimalik lisada 
kliendipõhiseid hinnakirju, allahindlusi või kampaaniaid. 

Outlookist sissetulevalt e-kirjalt kliendikontakti loomine ning 
seejärel kliendiinfo kuvamine tarkvaras toimub hetkega. 
Samaaegselt saab alustada ka pakkumiste ja arvete loomist. 
Krediidimüügi korral rakendatavad kooskõlastusringid 
võimaldavad täiendavat kontrolli protsessi liigselt pidurdamata. 

Mitmekülgne aruandlus pakub kliendistatistikat ja  
üügiaruandlust nii müügiisikute kui erinevate dimensioonide 
lõikes.  üügivõimaluste haldamine ja juhtimine on mugav 
kliendisegmentide loomise, kampaaniapakkumiste koostamise 
ja võimaluste juhtimise kaudu. Kogu kliendisuhtluse ja 
kirjavahetuse saab talletada turundustegevuste jaoks, nii püsib 
ka kliendikontaktide tulemuslikkuse analüüs ajakohane. 

• Ost        
Kasutades eelseadistatud malle ja äriregistri päringut saab uue 
hankija luua mõne klikiga. Eeltäidetud ja standardsed ostuarve 
mallid, kiirendavad igapäevatööd veelgi. Ostupakkumiste 
ja -tellimuste register, otsetarned tarnijalt kliendile ja arvete 
kinnitusringid on olulised töö täiendaval efektiivistamisel. 

Liigse laovaru tekkimist aitab vältida varude täiendus 
minimaalsete ja maksimaalsete koguste või intelligentsete 
täienduspoliitikate alustel. Täpsemaks laoarvestuseks on 
võimalik transpordi jm. kulusid kauba omahinda lisada ka peale 
kauba müüki või tootmises kasutamist. 

Arve periodiseerimine võimaldab täpset kuluarvestust.

• Projektijuhtimine       
Suno365 lahendusega on võimalik jälgida projektikulude 
kujunemist võrreldes eelarvega. Projekti ajakava planeerimine, 
tööaja ja kulude ning tulude haldus on tehtud mugavaks 
ja võimaldab samaaegset finantsarvestust. Kõik projektiga 
seotud ostu- ja müügiarved kajastuvad koheselt projekti kuluja 
tuluarvestuses.

Jaotused projektide, tööde ja ülesannete lõikes, tööajatabelid 
ja pakkumised töödele ning tööde staatus on just see, mida 
projektijuht vajab efektiivseks planeerimiseks. Tagasiside 
tööle kulunud aja ja staatuse kohta selgitavad prognooside 
paikapidavuse.
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Lisavõimalused
• Keerulisem tootmine                                                     

Suno365 keerukama tootmise funktsionaalsus võimaldab kirjeldada 
toodetavate kaupade kooslusi/ retsepte, hallata versioone, luua 
müügitellimusest tootmistellimusi, planeerida ressursse ja masinakeskuseid. 
Keerulisem tootmine võimaldab lihtsat jõudluse planeerimist, nõudluse 
ennustamist ja agiilset toomiskorraldust. Samuti on toetatud mitmetasemeliste 
tootmiskoosluste haldamine ja toorme vajaduse planeerimine

• Seadmete hoolduse haldus       
Suno 365 seadmete hoolduse lisamoodul võimaldab juhtida seadmete 
hoolduse tellimusi, hallata teenuste pakette, hindasid, lepinguid. Samuti toetab 
see kasutajat hooldusteenuste planeerimisel ja täitmisel.

• Palgaarvestus         
Suno365 lahendusel on liidestus Merit Palk palgaarvestus tarkvaraga. 
Merit Palk on kaasaegne pilvepõhine palgaprogramm, mis katab kõik 
palgaarvestuse baasvajadused. Merit Palgas saab palgakandeid edastada 
Suno365 automaatse liidese abil. 

Kui teie ettevõttes on palgaprogramm juba kasutusel, siis sellest loobuma ei 
pea. Palgatarkvarast Excelisse eksporditud pearaamatu kanded saab lihtsalt 
kopeerida Suno365 töölehele ja ära konteerida.



Columbus Eesti

Columbus on globaalne digitaliseerimislahendusi ja ärikonsultatsiooni pakkuv ettevõte, kus töötab üle 2000 inimese. Me toetame ettevõtteid digitaliseerimise teekonnal ning 
aitame saavutada positsiooni, mis kindlustab arengu ja konkurentsivõime ka tulevikus.

Pakume terviklikku lahendusteportfelli, milles kajastuvad laialdased teadmised konkreetsest tööstusharust, ulatuslikud teadmised tehnoloogiavallas ning põhjalik ülevaade 
kliendi vajadustest. Oleme end 30 tegevusaasta vältel tõestanud ning teenindanud rohkem kui 5000 klienti üle kogu maailma. www.columbusglobal.ee
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