
BI-työkalut tiedolla 
johtamisen tueksi
Fuusor on pilvipalvelu tiedolla johtamisen ja suunnittelun tueksi.
Liiketoimintatieto saadaan yhteen paikkaan, visuaalisesti esitettynä.
Data päivittyy automaattisesti, tiedot ovat aina ajan tasalla.

Hahmota liiketoiminnan kokonaiskuva, 
trendit ja poikkeamat nopeammin.

Fuusor visualisoi datamassan selkeiksi näkymiksi, 
raporteiksi ja mittareiksi.
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Tee parempia päätöksiä ja oivalluksia.

Fuusor kiteyttää datamassasta analyysit ja mittarit, 
joiden avulla tiedolla johtaminen ja suunnittelu 
helpottuu.

Seuraa liiketoimintaa helpommin ja 
mukavammin, silloin kun sinulle sopii.

Sinua kiinnostava liiketoimintatieto löytyy yhdestä 
paikasta ja se kulkee aina mukanasi. Fuusor toimii 
täysversiona myös mobiilissa.

Kehitystyön takana vahva datatiimi.

Fuusorin kehitystiimillä on yhteensä kymmenien 
vuosien kokemus vaativasta ohjelmistotuotannosta ja 
yrityksille toteutetuista dataratkaisuista. 

“Fuusorilla asioiden tarkastelu 
on nopeaa, koska tiedot ovat 

aina ajan tasalla ja ne on 
valmiiksi jäsennelty ja 

visualisoitu fiksusti. Lisäksi 
käyttäjä voi vaihtaa 

tarkastelun kohteita ja 
porautumista lennosta.”



Fuusor BI soveltuu isoihin 
ja pieniin BI-tarpeisiin

Muutama poiminta ominaisuuksista.

Fuusor-pilvipalvelu toimii kaikilla nykyaikaisilla 
päätelaitteilla ja selaimilla ilman mitään asennuksia.

Jokainen käyttäjä kirjautuu palveluun omilla 
tunnuksillaan ja saa juuri hänelle tarkoitettua 
relevanttia tietoa. Interaktiivisten toimintojen avulla 
käyttäjä voi vaihtaa tarkastelun kohteita ja aikajaksoja 
sekä porautumisen tasoa aina mielenkiinnon mukaan.

Fuusoriin voidaan kirjautua suoraan Microsoft- ja 
Google-tunnuksilla (Single Sign On) tai Fuusorin oman 
kirjautumisen kautta. Fuusoriin voidaan määritellä 
myös kaksivaiheinen kirjautuminen (2FA), joka 
vahvistetaan esim. henkilökohtaisen mobiililaitteen 
avulla. 

© Fuusor Oy

Tietoturvallinen palvelu.

Fuusor-pilvipalvelut tuotetaan käyttämällä Googlen 
hallinnoimia palvelimia, jotka sijaitsevat Suomessa, 
Haminassa. Palvelinkeskuksissa noudatetaan erittäin 
tiukkoja tietoturvastandardeja ja ISO-sertifiointeja.

Kaikki Fuusorin palvelimille kohdistuva liikenne kulkee 
palomuurin läpi ja liikenne on aina salattua. Salaukseen 
käytetään SSL- ja TLS-salausmenetelmiä, joita käytetään 
yleisesti esim. verkkopankkien ja –kauppojen 
salausmenetelmänä.

Kaikki Fuusorin palvelimilla oleva tieto varmistetaan. 
Googlen levypalvelimet ovat itsessään peilattu usealle 
levylle levyrikkojen varalta. Tämän lisäksi kaikesta tiedosta 
otetaan varmuuskopio 30 minuutin välein, 24/7.

Fuusor on toimialariippumaton palvelu ja soveltuu kaikenkokoisten
yritysten BI-tarpeisiin.

Fuusor-palveluun on aktivoitu nyt jo yli 4000 tilitoimiston asiakasta.

”Voi sanoa, että tiedon 
läpikäynti ja analysointi 

on nyt helpompaa, 
mielenkiintoisempaa ja 

mukavampaa. Ja 
bonuksena BI-raportointi 

kulkee aina taskussa 
mukana.”



Fuusor Budjetointi 
mukautuu tarpeisiinne
Fuusor Budjetointi sisältää kattavan valikoiman toimintoja ja ominaisuuksia, 
jotka tekevät budjetoinnista ja ennustamisesta helpompaa ja tarkempaa.

Fuusor Budjetointia käytetään nyt jo yli 1000 suomalaisen organisaation budjetointiin.  

Budjetin ja ennusteen aikajänne ei ole sidottu tilikausiin 
vaan voidaan määritellä vapaasti, tämä mahdollistaa 
esim. rullaavan budjetoinnin ja usean vuoden 
projektibudjetit. Ennusteet voidaan täsmäyttää 
kätevästi toteutuneilla luvuilla.

Budjetit voidaan tehdä tili- ja tiliryhmätasolla halutulla 
tarkkuudella, esim. päivä, viikko, kuukausi, kvartaali, 
vuosi. Ylemmällä tasolla tehdyt budjetit voidaan jakaa 
alemmille tasoille esim. suhteessa vertailulukuihin, 
tasan tai indeksikertoimella.

Budjetointipalveluun kuuluva Fuusor Kassavirtaennuste 
on kassavirran suunnitteluun ja ennustamiseen 
kehitetty työkalu, joka auttaa sinua päätöksenteossa ja 
varautumaan tulevaan.
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Fuusor Budjetointiin voidaan määritellä laskentasääntöjä, 
joiden avulla esim. jyvitykset, vyörytykset ja tilien 
riippuvuudet hoituvat automaattisesti.

Osabudjeteista muodostuu kokonaisbudjetti 
automaattisesti niin, että osabudjettien tarkkuus säilyy.

Fuusor Budjetointi hakee järjestelmistä aikaisemmat 
budjetit ja toteumat, joita voidaan käyttää budjetin 
pohjana ja vertailuna. Voit käyttää budjettivertailuna esim. 
edellistä tilinpäätöstä tai ajan tasalla olevaa edellisen 12 
kuukauden toteumaa.

Budjettiin tehtävät muokkaukset päivittyvät reaaliajassa 
Fuusor BI puolelle. Pääset porautumaan vertailu- ja 
budjettisaldoihin myös suoraan budjetointinäkymästä, 
näet mistä saldot muodostuvat.

”Kun budjetti- ja 
raporttipohjat on 

valmiina, niin budjetointi 
ja raportointi on hyvin 

helppoa.”



Tilitoimistomme voi 
aktivoida palvelun 
käyttöösi nopeasti

”Fuusoria oli helppo 
lähteä kokeilemaan"

Näin pääset kokeilemaan Fuusorin Basic-käyttöä:

1. Kerro kirjanpitäjällesi, että olet kiinnostunut Fuusor-
palvelusta.

2. Sinulle luodaan Fuusor-tunnukset ja saat aktivointilinkin 
sähköpostiisi.

3. Aktivoinnin jälkeen palvelu on valmis käyttöösi.

Fuusor on helppokäyttöinen palvelu eikä Basic-käyttö vaadi 
koulutusta. 

Fuusor-palveluun on aktivoitu nyt jo yli 4000 tilitoimiston asiakasta.


