Tyky-Online:
Sähköinen
maksuväline
liikuntaan
ja kulttuuriin

Ylläpidä henkilöstösi
työkykyä Tyky-Kuntosetelituoteperheen suositulla
sähköisellä versiolla!

TURVALLINEN • VAIVATON • KUSTANNUSTEHOKAS • WWW.TYKY-KUNTOSETELI.FI

Tyky-Online – liikuntaa ja
kulttuuria sähköisesti
Tyky-Kuntoseteli-tuoteperhees
tämme löydät turvallisimmat
ja tehokkaimmat ratkaisut
henkilöstön työkyvyn ylläpitoon.

S

ähköisyys ei ole itseisarvo, vaan työnantajaa ja edunsaajaa helpottava
ominaisuus. Tyky-Online on aidosti
sähköinen maksutapa, joka mahdollistaa reaaliaikaisen veloituksen ja käyttöseurannan
sekä laskutuksen toteutuneeseen käyttöön
perustuen. Käyttäjän kuvallinen tunnistaminen tekee Tyky-Onlinesta markkinoiden turvallisimman sähköisen maksutavan.
Ohessa tietoa työnantajien arvostamista
Tyky-Onlinen ominaisuuksista.
MENU
PERUSTIEDOT

Etusivu
Tilaa älyseteleitä

Taina

Edut työnantajalle:
Aidosti sähköinen
maksutapa

Tilaukset ja palvelupyynnöt

Teikäläinen

Käyttäjähallinta

taina@testi-yritys.ﬁ

Raportointipalvelut

044-1234 567

Asetukset

VALOKUVA

• Säästää aikaa: ei tarkistettavia kuittausvihkoja
tai hallinnoitavia suorasopimuksia
• Monipuolinen raportointi mm. jäljellä olevasta
saldosta ja suosituimmista käyttökohteista
• Ei fyysisiä maksuvälineitä ja niihin liittyviä
oheis- tai operaattorikuluja

Kirjaudu ulos

Kokonaissaldo

370,00 €

Vaihda kuva
Lisää työntekijä tilauslistaan

Helppo tilata, jakaa
ja käyttää

Markkinoiden
turvallisin

• Sopii kaikenkokoisille työnantajille
• Joustava järjestelmä huomioi määräaikaiset työntekijät ja
omavastuuprosentit
• Ei asennettavia ohjelmistoja: tarvitset vain internetyhteyden ja selaimen
• Edunsaajien lisäys helppoa joko yrityksesi tietojärjestel
mästä tai maksuttomalla ilmoittautumispalvelullamme
• Jokaiselle työntekijälle oma, heti käyttövalmis Tyky-Onlinearvoseteli automaattisesti

Laskutus myös

toteutuneen
käytön
mukaan.

• Käy maksuvälineenä vain sopimuksen tehneissä ja ohjeistetuissa
käyttökohteissa
• Ei voi väärinkäyttää: Tyky-Online on henkilökohtainen sähköinen
arvoseteli, jota ei voi käyttää kavereiden harrastuksien tai oheistuotteiden
maksamiseen

Miksi Tyky-Online on markkinoiden paras
sähköinen maksutapa?
100% TURVALLINEN
AINA MUKANA
Sähköisissä maksutavoissa turvallisuus Tyky-Online on aidosti sähköinen. Sen
on tärkeintä: maksamisen on oltava käyttö ei täytä lompakkoa muovisilla
samanaikaisesti helppoa, mutta
korteilla, joista juuri se tarvittava
myös kohdennettua. Tykyon unohtunut kotiin tai kaOnlinea voi käyttää pedonnut. Maksukortin uuVirkistysbudjetti
rehdytetyissä sopimussinta maksaa ja kestää
käyttökohteissamme
jopa viikkoja, mikä on
ainoastaan liikuntaan
pitkä aika aktiiviharrasja kulttuuriin, ei oheistajalle. Tyky-Onlinessa
ei operaattorien
tuotteisiin. Työnantajalla
jokainen edunsaaja vakatteisiin.
ja edunsaajalla ei siis ole
litsee itse, miten säilyttää
veroseuraamusriskiä!
arvosetelinsä. Sen voi myös
uusia milloin tahansa -ilman
KOHDENNETTU MAKSUVÄLINE
viivettä.
Tyky-Onlinea ei voi väärinkäyttää. Muiden
maksutapojen maksukortit ja puhelinnu- KÄTEVÄ JA EDULLINEN
merot voivat päätyä toisten käyttöön ta- Ei muistettavia salasanoja ja koodeja,
hattomasti tai tahallisesti. Tyky-Onlinessa hankalia puhelinmaksamisia tai epäselon markkinoiden ainoana edunsaajan viä maksutilanteita. Tyky-Online on tehty
kuvallinen tunnistautumismahdollisuus. helpoksi sekä edun tarjoavalle työnanNimetyn arvosetelin etu kohdentuu edun- tajalle että edunsaajalle.
saajalle ja vain hyväksyttyihin harrasteisiin.

kuuluu
henkilöstölle,

RAPORTOINTI
”Mitä kaikkea harrastinkaan viime kuussa?” Edunsaajat voivat seurata käyttöhistoriaansa ja saldoaan omalla reaaliaikaisella Tyky-Online-sivullaan.
JÄLKILASKUTUS
Etua käytetään jokaisen edunsaajan
omassa tahdissa. Käytön mukaisessa
jälkilaskutuksessa työnantaja maksaa
vain käytetystä saldosta pienellä komissiolla ynnättynä aina seuraavan kuukauden alussa. Käyttämätöntä etua ei siis
laskuteta.
EI PIILOKULUJA
Työnantajalle Tyky-Online on kustannustehokas: edullinen komissio tilaus
eräkohtaisesti tai toteutuneen käytön
mukaan.

Edut työntekijälle:

Maksa palvelusta
sentilleen

• Tyky-Online on rahanarvoinen etu, henkilökohtainen
arvosetelisi tuhansiin liikunta- ja kulttuurikohteisiin
• Arvoseteli on aina mukanasi: voit säilyttää sitä mm.
kännykässä, lompakossa tai sähköpostissa
• Käyttö ei vaadi älypuhelinta
• Käytä etusi itse: oma kuvasi tunnistustiedoissa estää
arvosetelin varastamisen ja väärinkäytön
• Ei muistettavia salasanoja ja koodeja, puhelinnumeroja
eikä muovikortteja

Seuraa saldoasi ja
käyttöhistoriaasi

• Päätä itse, minkä summan palvelun maksusta haluat
veloitettavan Tyky-Online-tililtäsi, saldosi puitteissa
• Voit maksaa sentilleen tasahinnan, oli sitten kyse
muutaman euron kuntosalikäynnistä tai kymmenien
eurojen konserttilipusta

Henkilökohtainen
ja aina mukana

Ei pelkoa
piilokuluista

• Oma nettisivu, jolta voit seurata saldoasi ja
käyttöhistoriaasi
• Jos kadotat arvosetelin, voit heti noutaa netistä uuden
• Ei veroseuraamusriskia sinulle tai työnantajallesi: et voi edes
vahingossa maksaa edun piiriin kuulumattomia tuotteita

Tuhansia

liikuntaja kulttuurikohteita.

Näin Tyky-Onlinea käytetään:
Asiakastiedot
Asiakastiedot

Antti-Pekka Seikkula

Antti-Pekka Seikkula

Käyttäjän saldo: 51 €

Käyttäjän saldo: 51 €

Yritys: RJ-Kuntoiluseteli Oy

Yritys: RJ-Kuntoiluseteli Oy

Muokkaa
Summa: 8,00 €

OK

ARVOSETELI
• Toimitetaan sähköpostiin
ja matkapuhelimeen
• On tekstiviesti ja kuva
• Säilytetään kännykässä tai
paperille tulostettuna
• Sisältää työntekijän tiedot

MAKSUTAPAHTUMA
• Tyky-Online-arvoseteli
esitetään liikunta- tai
kulttuurikohteen kassalla
• Kassa tunnistaa
edunsaajan ja veloittaa
Tyky-Online-tiliä

SALDO
• Tyky-Online-saldon
puitteissa voi maksaa koko
palvelun tai osan siitä
• Omaa tiliä voi seurata
osoitteessa http://online.
tyky-kuntoseteli.fi

VELOITUS
Tyky-Kuntoseteli veloittaa
työnantajaa tilauserä
kohtaisesti tai toteutuneen
käytön mukaan.

RAPORTOINTI
Maksutapahtuma on
reaaliaikainen ja tuottaa
raportointia sekä työn
antajille että käyttöpaikoille.

VASTAANOTTO
Vastaanotetut TykyOnline-veloitukset
tilitetään automaattisesti
käyttöpaikan tilille.

Usein kysyttyjä kysymyksiä:
Mikä on Tyky-Online?

Miten Tyky-Online eroaa markkinoiden liikunnan ja kulttuurin sähköisistä
kortti- ja puhelinmaksutavoista?

Verovapaa liikunnan ja kulttuurin sähköinen maksutapa. Työnantajat aina
yhden hengen yrityksistä kokonaisiin kuntiin, sairaanhoitopiireihin ja pörssiyrityksiin ylläpitävät henkilöstönsä työkykyä Tyky-Onlinella. Tyky-Online pienentää kustannuksia ja kohdentaa edun oikein, vaivattomasti ja turvallisesti.

Tyky-Online on aidosti sähköinen. Arvoseteli on edunsaajalla aina mukana,
missä ikinä hän liikkuukin. Edunsaajaa ei ole sidottu fyysisiin liikunta- ja
kulttuurikortteihin eikä maksaessa tarvitse lähetellä tekstiviestejä, soitella
palvelunumeroihin tai muistella salasanoja/koodeja. Tyky-Online taas on
aina henkilökohtainen, kohdennettu ja sen voi noutaa uudelleen milloin
vain.

Miten Tyky-Online toimii?

Kuinka turvallinen sähköinen maksutapa Tyky-Online on?

Työnantaja tilaa henkilöstölleen Tyky-Onlinet, joille on määritetty euromääräinen arvo. Työnantaja voi tilata edun yksitellen tai kätevästi Excelillä. Tuhansillekin edunsaajille tilauksen tekeminen kestää vain minuutteja. Edun
arvon voi suhteuttaa työsuhteen keston mukaan (esim. määräaikaisuudet).
Edunsaaja esittää Tyky-Onlinen käyttöpaikan kassalla ja maksu veloitetaan
sentilleen ja reaaliajassa henkilökohtaiselta Tyky-Online-tililtä.

Markkinoiden turvallisin ja jopa viranomaisohjeistukset ylittävä. Kassahenkilö
näkee maksutapahtumassa edunsaajan tiedot ja hänet on mahdollista tunnistaa myös kuvallisesti. Liikunta- ja kulttuurituki on aina henkilökohtainen
etu – tätä vaatii verottaja ja se on sekä työnantajan että -tekijän etu. Tunnistautumisen yhteydessä varmistetaan, että edulla maksetaan vain liikunta- ja
kulttuuripalveluita, ei oheistuotteita. Näin toimii Tyky-Online!  

Ota yhteyttä
asiakaspalveluumme!

Täytä yhteydenottolomake osoitteessa
www.tyky-kuntoseteli.fi tai soita
meille. Kotisivuillamme käyttöpaikat
voivat myös liittyä Tyky-Onlinevastaanottajaksi.

RJ-KUNTOILUSETELI OY | Hovioikeudenp. 23 B, 65100 Vaasa
Puh. 020 735 1796, 020 735 1797
E-mail info@tyky-kuntoseteli.fi | www.tyky-kuntoseteli.fi

