
Avoin ryhmätili
yhteisösi jäsenille 

Holvi on kaikki, mitä tarvitset yhteisösi talouden 
hallintaan. Se on avoin maksutili, jonka avaat 
verkossa yhdessä minuutissa. Rakenna budjetti 
toiminnallesi ja kerää maksuja tiliin sisältyvän 
verkkokaupan ja laskutuksen avulla. Tilitapah
tumien pohjalta rakennetaan kirjanpito 
automaattisesti. Voit jakaa tilin käyttöoikeudet 
projektiryhmäsi kanssa.

Holvi on ottanut rohkean ja täysin uudenlaisen lähtökohdan verk
kopankin käyttöliittymään. Jokainen yksityiskohta on suunniteltu 
antamaan kattava kokonaiskäsitys yhteisön taloustilanteesta. 

Holvi on rakennettu kampanjoiden, tapahtumien ja yhteisöjen 
käyttöön. Tili soveltuu sekä projektiluontoiseen että jatkuvaan 
käyttöön. Holvin avulla voidaan hoitaa kokonaisvaltaisesti mm. 
tapahtumien, kampanjoiden tai järjestöjen talousliikenne. www.holvi.com
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Budjetointi

Holvitili on rakennettu budjetin 
ympärille. Budjetin voit rakentaa 
yhdessä ryhmäsi kanssa ja se 
päivittyy reaaliajassa tilillä tapahtu
neiden maksujen mukaan. Toteu
tuneen budjetin voi myös asettaa 
julkiseksi kaikkien nähtäville.

Maksutili, jonka 
avaat minuutissa
Yksinkertaisen rekisteröitymis
prosessin jälkeen kaikki tilin 
ominaisuudet ovat välittömästi 
käytössäsi. Tilin käyttöoikeuden 
voit jakaa koko yhteisösi kanssa.

Verkkokauppa 
& laskutus
Holvitiliin sisältyy verkkokauppa 
esim. lahjoitusten keräämiseen tai 
lippujen myyntiin. Holvin avulla 
voit myös lähettää laskuja, makse
tut laskut päivittyvät automaatti
sesti tilille ja kirjanpitoon.

Kirjanpito
Vaikka monet yritykset väittävät 
tekevänsä kirjanpitosi automaatti
sesti, puuttuu kaikilta suora linkki 
tiliin, jossa maksut oikeasti tapah
tuvat. Holvitili tekee kirjanpidon 
tilillä tapahtuneiden maksujen 
pohjalta.

Kontaktitiedot
Holvi kerää kaikista maksuista 
yhteystiedot. Voit koota Holvin 
avulla esim. jäsenmaksuja, jolloin 
jäsenrekisteri muodostuu samalla 
kertaa toteutuneiden maksujen 
mukaan. 

Laskujen 
maksaminen
Holvitililtä maksat laskut ja muut 
maksut samoin kuin verkkopan
kistasi. Ainoa ero on, että maksut 
päivittyvät kirjanpitoosi ja budjettiisi 
automaattisesti.

Holvi-tilin hyödyt

Holvi-tilissä ei ole avaus- 
tai kuukausimaksuja. Tilin 
kaikki ominaisuudet ovat 
käytössäsi välittömästi.

Holvin hinnoittelu perustuu 
palvelumaksuihin. Veloitamme 
beta-vaiheen aikana 90 senttiä 
saapuvista ja lähtevistä maksuista.

Luottokorttimaksuista 
veloitetaan lisäksi 3% 
maksun kokonais-
summasta.

Holvi-tilin käyttö on täysin läpi nä-
kyvää kaikille, joilla on käyttöoikeus. 
Tilin varat ovat viimekädessä tilin 
avanneen henkilön vastuulla. 

Holvi Payment Services Oy on Finanssivalvonnalle 
rekisteröity maksupalveluiden tarjoaja. Holvilla 
on oikeus myöntää ja hallinnoida maksutilejä 
asiakkaille sekä toteuttaa maksutapahtumia.
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