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DOMACARELLA AUTOMATISOIT 
LASKUTUKSESI LÄHES TÄYSIN
Alusta alkaen yhteistyössä 
sosiaali- ja hoitoalan yrityksille 
suunniteltu laskutusosiomme 
mahdollistaa organisaatiosi las-
kutusprosessien tehostamisen ja 
monipuolisen automatisoinnin. 

DomaCare tarjoaa joustavan alus-
tan erilaisille laskutuskäytänteille 
ja mahdollistaa sujuvan lasku-
tuksen oli kyseessä sitten kuntien 
koontilaskutus, palvelusetelilas-
kutus tai vaikkapa käytetyn ajan 
mukaan tapahtuva liikkuvan työn 
laskutus. 

Sosiaali- ja hoitoalan  
käytänteet huomioiden

Hoiva-alan laskutuskäytännöt ovat 
monesti monimutkaisia johtuen 
eri laskutussopimuksista, lasku-
tettavista tahoista ja laskutussään-
nöistä. DomaCaren laskutusosio 
on toteutettu näitä alan erikoi-

suuksia ymmärtäväksi ja helpot-
tamaan yrityksen kuukausittaisten 
laskutuskäytänteiden läpivientiä. 
Lasku sisältää aina juuri ne tiedot 
mitä maksajatahot edellyttävät.

Yli 30 integraatiota  
eri talousjärjestelmiin

DomaCaresta löytyy valmiiksi in-
tegraatiot yli 30 eri taloushallin-
non järjestelmän kanssa, joihin 
lukeutuvat muun muassa Asteri, 
NetBaron, Netvisor, Passeli ja Ta-
lenom. Tarvittaessa integraatio on 
mahdollista tehdä minkä tahansa 
yrityksenne käytössä olevan ta-
lousjärjestelmän kanssa. 

Integraation avulla DomaCaren 
muodostama laskuaineisto voi-
daan viedä suoraan käytössä ole-
van järjestelmän myyntireskont-
raan. 



HOIVA-ALAN MONIPUOLISIMMAT 
LASKUTUSOMINAISUUDET
DomaCaren laskutusosio sisältää 
monia ominaisuuksia, jotka on 
kehitetty juuri hoiva-alalle tyypil-
lisiä laskutuskäytänteitä silmällä 
pitäen. 

Tässä muutama esimerkki tarjolla 
olevista monipuolisista ominai-
suuksista joita hyödyntämällä las-
kutus tapahtuu lähes nappia pai-
namalla.

Yksikkö- ja sopimustuotteet

Tuotteet ja palvelut on mahdollis-
ta muodostaa joko asumisyksik-
kökohtaisina yksikkötuotteina  tai 
kuntien kanssa tehtyjen palvelu- 
sopimusten mukaisina sopimus-
tuotteina.

Sopimukset ja karenssit

Laskutusosio pitää sisällään so-
pimustenhallinnan sekä mahdol-

listaa sopimus- ja tuotekohtaiset 
karenssisäännöt eli poissaolojen 
laskukaavat vuorokausi- ja kuu-
kausihinnoitelluille tuotteille.

Laskut ja laskuerittelyt

Laskujen ulkoasua voi muuttaa 
tarvittaessa sopimuskohtaisesti 
ja laskuerittelyyn tulostuu auto-
maattisesti: laskutusajanjakso, 
toimipisteen tai laskutustoimiston 
yhteystiedot, laskurivit älykkäästi 
kirjanpidon tiedot ja hinta-asetuk-
set huomioiden, asiakaskohtainen 
erittely saaduista palveluista pois-
sa- ja läsnäolotietoineen. Lisäksi-
asiakkaiden nimet on mahdollista 
tarvittaessa piilottaa erittelystä.

Maksusäännöt

Laskutusosio mahdollistaa asia-
kaskohtaiset laskunositukset vaik-
ka edunvalvojalle, omaisille ja 
kuntien palvelusetelilaskutuksena.
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PSOP-LASKUT ILMAN KÄSINSYÖTTÖÄ 
PARASTAPALVELUA.FI-SIVULLE
DomaCaren PSOP-integraatio 
helpottaa ja nopeuttaa palveluse-
telien laskutusta sillä käsin tehtävä 
palvelusetelien syöttäminen siirtyy 
menneisyyteen. Tämä pienentää 
työmäärää ja tiedonsiirron var-
muus nousee merkittävästi. 

Invian Oy on yhdessä PSOP järjes-
telmätoimittaja Digian kanssa to-
teuttanut liityntäpinnan DomaCaren 
ja PSOP-palvelun välille kotihoidon 
osalta. 

Palveluseteli on kunnan myöntä-
mä maksusitoumus, jolla asiakas 
voi maksaa osan palvelun hinnasta. 
Esimerkiksi 1500 euroa / kk hoivan 
osuudesta tai vaikkapa kotihoidossa 
20 euroa / tunti arkisin tapahtuvasta 
kotisairaanhoidosta. Palvelusetelien 
laskutus kunnilta tapahtuu kuntien 

palveluseteli- ja ostopalvelujärjestel-
män (www.parastapalvelua.fi) kautta.

PSOP yhdellä  
napin painalluksella

DomaCaren PSOP-integraation avulla 
palvelusetelilaskutuksen voi hoitaa 
yhdellä napin painalluksella muun 
laskutuksen yhteydessä. DomaCaren 
laskutusosio muodostaa asiakkaiden 
omavastuulaskut normaalisti, kun 
taas PSOP:n suorituksia ja kirjanpitoa 
varten tehdään asiakkaan käyttämän 
talousjärjestelmän myyntireskontaan 
oma laskunsa.

HUOM. Vain kotihoidon PSOP

Digian PSOP-rajapinta tukee ainoas-
taan kotihoidon palveluseteleitä. 
Asumispalveluiden osalta tätä mah-
dollisuutta ei ole.


