Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

Aditro Intime Plus –taloushallinnon järjestelmä

Tietojärjestelmän vastuutaho:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –
henkilö, puh ja sähköpostiosoite:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Talous- ja hallintojohtaja Pekka Pirinen (toiminnallinen vastuu)
p. 040 341 5101 pekka.pirinen@jao.fi
-ja järjestelmän sisällölliset pääkäyttäjät:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Taloussuunnittelija Sari Tirkkonen (pääkäyttäjä)
p. 040 341 5110 sari.tirkkonen@jao.fi
ja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Pääkirjanpitäjä Outi Ollila (varapääkäyttäjä)
p. 040 341 5135 outi.ollila@jao.fi
Vastuut:
Kirjanpito
- Outi Ollila, p. 040 341 5135
Sari Tirkkonen, p. 040 341 5110 (varalla)
Laskutus
- Sari Tirkkonen, p. 040 341 5110
Myyntireskontra
- Virpi Hänninen, p. 040 341 4396
Ostoreskontra
- Arja Pylkäs, p. 040 341 5136
Web-raportointi
- Sari Tirkkonen, p. 040 341 5110

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:
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Intime Plus on talousohjausjärjestelmä, joka sisältää laskutuksen, myynti- ja ostoreskontran, ulkoisen ja sisäisen laskennan, budjettiseurannan sekä web-raportoinnin. Intime
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Plus on liitetty kuntayhtymän operatiivisiin järjestelmiin,
palkanlaskentaan, myynti- ja ostojärjestelmään jne.
Kirjanpito: Kirjanpidon ja sisäisen laskennan hoitaminen.
Tilinpäätös.
Ostoreskontra: eOfficesta ja oppisopimuksen Sopimus Pro
Webistä tulevien laskujen ostoreskontra, maksuun siirtäminen ja kirjanpitoon vienti.
Myyntireskontra: Intime Plussan myyntilaskujen seuranta.
Laskutus: Myyntilaskutus.
Web-raportointi: Talouden raportoinnin työtyökalu
Tietojen päivitystiheys:

Järjestelmää päivitetään työpäivittäin.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa
julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.
Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana.

Tietolähteet:

Kirjanpitoon tiedot tulevat excel-tositteista, Ceepos- kassajärjestelmästä, Intime Plus -ostoreskontrasta, tiliotteet Basware Maksuliikenne -ohjelmasta, palkanmaksutiedot ja ayjäsenmaksutiedot Pegasos-henki-löstönohjauksesta, matkalaskut ja –ennakot Basware TEM -matkalaskujärjestelmästä,
kuntayhtymän poistot Kasperi-käyttöomaisuusjärjestelmästä
ja ostolaskut Basware InvoiceReadysta.
Ostoreskontraan tiedot siirtyvät Baswaren laskunkierrätyksestä, Basware Maksuliikenne -ohjelmasta ja ostolaskut
Basware InvoiceReadysta.
Myyntireskontraan laskutukset siirtyvät Intime Plussan
myyntilaskuista ja suoritukset Basware Maksuliikenne ohjelmasta.

Laskutukseen laskuttajat syöttävät tiedot pääosin käsin.
Jyväskylän kaupungin ulkoistetun laskutuksen tiedot viedään suoraan kirjanpitoon, niitä ei käsitellä Intimen laskutusosiossa. (Tuottotieto lopetettiin tammikuussa 2012, jolloin toiminta siirtyi Jyväskylän kaupungin talouskeskus Sapille).
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Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

Tietoja on vuodesta 2004 alkaen.

Tietojärjestelmän julkinen osoite:

Järjestelmällä ei ole julkista osoitetta.

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on osittain henkilörekisteri (sisältää henkilöiden
nimet ja suoritusten summat).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Kirjanpidon, laskutuksen ja myynti- ja ostoreskontran tiedot
ovat kaikki pääosin julkisia.

Salassa pidettävät tiedot:

Järjestelmässä ei ole julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa
pidettäviä tietoja.

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus
ja salasana. Ohjelman käyttäjätunnuksia annettaessa voidaan
määrittää kullekin käyttäjälle tarvittavat käyttöoikeudet (oikeudet nähdä ja tehdä muutoksia tietosisältöön sekä voidaan
rajata, mihin ohjelman osaan käyttäjä pääsee), jolloin mahdolliset salaiset tiedot näkyvät mahdollisimman harvoilla.

Arkistotulosteet:

Kirjanpidon palkkatositteet, kassatositteet ja muut järjestelmään tehdyt siirrot tulostuvat paperille. Lisäksi järjestelmästä otetaan satunnaisesti tulosteita tilityksiä ja tilinpäätöstä
varten. Myös EU-projekteille tulostetaan näitä koskevat
asiakirjat.
Muut asiakirjat siirtyvät Intime Plussasta Aditro Archive arkistoon, jossa ne säilytetään sähköisessä muodossa niiden
koko säilytysajan. Asiakirjoja ei tulosteta paperille.

Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:

Myyntilaskut liitteineen siirretään tiedostona OpusCapita
Groupille joka välittää laskut eteenpäin verkkolaskuina tai
paperisina versioina.

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

Aditro talous- ja liiketoiminnanohjauksen järjestelmät

Tekninen ylläpitäjä:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
It-suunnittelija Liisa Lahtinen (tekninen vastuu)
p. 040 341 5116 liisa.lahtinen@jao.fi (virkavapaalla)
ja varalla
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
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ICT-palvelut (tekninen vastuu)
p. 040 341 5123 it-palvelu@jao.fi
Rekisterin nykyinen koko:

-

Rekisterin vuosikasvu:

-

Tietojen säilytysaika:

Kirjanpidon osuudesta osa tiedoista poistuu vuosiajossa ja
siirtyy sähköiseen arkistoon (Personec Arkisto). Tietojen
säilytetään arkistossa tiedoista riippuen 10-15 vuotta, jonka
jälkeen halutut tiedot voidaan poistaa poistoajon kautta.

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:
(kenttä 209)

19.10.2006, 11.3.2008, 26.8.2010, 21.11.2012, 5.11.2013,
13.3.2017.

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:
(kenttä 210)

14.8. ja 19.10.2006 Liisa Lahtinen ja Liisa Mäkinen,
26.8.2010 Liisa Mäkinen ja Pertti Gustafsson, 21.11.2012
Vesa Pulkkinen, 5.11.2013 Sari Tirkkonen, 13.3.2017 Sari
Tirkkonen / Tarja Myllylä
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