


Lemonsoft toiminnan-
ohjausjärjestelmä
Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty 

liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin 

ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimi-

alojen tarpeisiin ja erityispiirteisiin. Ominaisuudet ovat 

helposti muokattavissa ja päivitettävissä liiketoiminnan 

muutostilanteissa.

Käytä kuten haluat
- ajasta ja paikasta riippumatta. 

Etäkäyttö on joustava tapa käyttää ohjel-

mistoa silloin, kun Sinulle parhaiten 

sopii, missä liikutkin.

Yksi järjestelmä
- se riittää.

Lemonsoft on kokonaisratkaisu, jolla 

pystyt hoitamaan yrityksesi koko toimin-

nanohjauksen. Valitset käyttöösi ne osat 

jotka tarvitset.



Toimialariippumaton
Lemonsoft
Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä soveltuu kaikille 

yrityksille riippumatta koosta tai toimialasta. Yhteistä 

asiakkaillemme on halu kasvaa ja kehittyä. Siksi heidän 

valintansa on Lemonsoft.

Tilitoimistot

Tuotannolliset yritykset

Huoltoliikkeet

Projektiyritykset

Palveluyritykset

Tukut

Pysy ajan tasalla
- Lemonsoftin avulla.

Järjestelmä mukautuu liiketoimintasi 

muuttuessa. Kehitämme  ohjelmistoam-

me jatkuvasti ja autamme Sinua hyödyn-

tämään omaa ohjelmistoasi parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

Tule
kumppaniksemme
- yhdessä olemme enemmän.

Tiivis yhteistyö hyödyttää meitä kaikkia. 

Hyödyt laajasta kumppaniverkostosta ja 

asiakasyhteisömme kanssa kehitetyistä 

ratkaisumalleista.

Suosi kotimaista
- siitä on Sinulle monta etua.

Olemme lähellä kun tarvitset tukea käy-

tössä, hankinnoissa tai muutostilanteissa. 

Suomalainen järjestelmä tukee suoma-

laisia käytäntöjä.

Olemme erityisen vahvoja seuraavilla toimialoilla:



Lemonsoft on
kokonaisratkaisu
Ottamalla käyttöön Lemonsoftin saat paljon muutakin kuin 

pelkän toiminnanohjausjärjestelmän. Kokonaisratkaisumme 

avulla saat pitkäaikaista tukea liiketoimintasi hallintaan ja

kehittämiseen.

Lemonsoft-käyttäjänä Sinulla on mahdollisuus hyödyntää 

myös monipuolisia palvelujamme. Lisäksi laaja kumppani-

verkostomme tarjoaa Sinulle erilaisia ulkoistamispalveluita ja 

toimintaa tehostavia ratkaisuja. Näin saat omasta Lemonsoft-

järjestelmästäsi parhaan mahdollisen hyödyn. Kehitämme 

järjestelmäämme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeiden ja 

oman aktiivisen kehitystyömme pohjalta. 

Tarjoamme Lemonsoftin joko palveluna tai paikallisesti asen-

nettuna. Tarvittaessa muut järjestelmäsi voivat täydentää

Lemonsoftia vakiorajapintojen avulla. 

Lemonsoft palvelut

Tukipalvelut

Käyttöönotto -ja

koulutuspalvelut

SaaS-palvelut

Konsultointi

Projektipäällikköpalvelut

Rahoituspalvelut

Ohjelma -ja

raporttiräätälöinnit



Lemonsoft-ohjelmisto
Lemonsoft-ohjelmisto on laaja kokonaisuus, josta muodos-

tamme kunkin yrityksen tarpeisiin sopivan kokonaisuuden.  

Mobiili

Töiden käsittely

Matkalaskut

Työajan kirjaaminen

Hyväksynnät

Taloushallinto

Laskutus/Myyntireskontra

Ostoreskontra ja laskujen kierrätys

Kassa

Pankkiyhteys

Kirjanpito ja käyttöomaisuuskirjanpito

Johdon työkalut

Laaja raportointi

Myynnin budjetointi ja seuranta

Myyjäprovisiot ja -seuranta

Kassavirta ja ostosopimukset

Dokumenttien
hallinta

Dokumenttien hallinta

Versiohallinta
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Portaalit

Tilausportaali

PartnerExtra

Intranet ratkaisut

Rajapinnat

Avoin rajapinta (CSV, XML)

Palvelurajapinta (Webservice)

OVT-yhteydet

Projektinhallinta

Resurssointi

Budjetointi/tarjouslaskenta

Kustannuslaskenta

Tuotanto

Tuotannonohjaus

Tuotannonsuunnittelu, GANTT

Kuormitus

Logistiikka/
Materiaalihallinto

Varastokirjanpito

Osto- ja myyntitilaukset

Huoltotöiden käsittely

Poikkeamien käsittely

Intrastat

Tiedonkeruu

Varaston tiedonkeruu,

tilauskeräily

Tuotannon keräily ja

kirjaukset

Asiakkuuden-
hallinta (CRM)

Tapahtumien kirjaaminen

ja analysointi

Markkinoinnin työkalut

Tarjouslaskenta

Palkanlaskenta

Matkalaskut

Henkilöprofi ilit

Työvuorosuunnittelu

Palkka- ja 
henkilöstöhallinto



Lemonsoft yhteistyö
Suurimmalle osalle asiakkaitamme Lemonsoft järjestelmä

on jokapäiväinen kumppani. Siksi on tärkeää että yhteis-

työ toimii ja on sujuvaa. Olemme apunasi tarpeen kar-

toitus- ja käyttöönottovaiheessa, käytön aikana, sekä 

liiketoimintasi muutostilanteissa. Pitkäaikaisena kump-

paninasi tunnemme liiketoimintasi tarpeet ja osaamme 

ehdottaa niihin sopivia ratkaisumalleja.

Tarpeen kartoitus

Aivan aluksi on tärkeää kartoittaa liiketoi-

mintasi kannalta olennaiset tarpeet. Mitkä 

ovat juuri Sinun yrityksellesi tärkeitä tietoja 

ja millaista tukea liiketoimintasi kehittämi-

seen Sinä tarvitset? Asiantuntijamme aut-

tavat Sinua määrittelyssä ja suosittelevat 

tarpeisiisi sopivaa ratkaisua.

Tavoitteemme on kehittää ohjelmistoa ja 

toimintaamme yhdessä asiakkaidemme 

kanssa. Tiivis yhteistyö pitää Sinut aina 

ajantasalla Lemonsoftin uusista ominai-

suuksista ja niiden hyödyntämismahdol-

lisuuksista. Lemonsoft on apunasi liiketoi-

minnan kehittämisessä!

Käyttöönotto

Lemonsoftin käyttöönotto on tehty mah-

dollisimman vaivattomaksi. Monipuoliset 

palvelumme tukevat Sinua koko käyttöön-

ottoprojektin ajan. Tuttu yhteyshenkilösi 

varmistaa asioiden sujuvuuden. 

Käytön aikainen tuki

HelpDesk ja asiakaspalvelumme ovat asiak-

kaidemme käytössä kaikissa järjestelmän 

käyttöön liittyvissä asioissa. Lisäksi asian-

tuntijamme tarjoavat apua järjestelmän 

täysipainoisessa hyödyntämisessä.

1. 2.

3. 4.
Uusien mahdollisuuksien 
hyödyntäminen





Lemonsoft Oy

PL 1000,

65301 Vaasa

Puh. 010 328 1000

info@lemonsoft.fi 

Helsingin
toimipiste

Esterinportti 2 B,

2. kerros,

00240 Helsinki

Vaasan
toimipiste

Runsorintie 1, 

65380 Vaasa

Joensuun
toimipiste

Karjalankatu 1,

80200 Joensuu

www.lemonsoft.fi 


