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Taustaa 

Elokuvaprojektin taloushallinto vaatii paljon erityisosaamista ja resursseja, ja virheet tulevat 
pienyritykselle helposti kalliiksi. Tarkkaan kustannuserittelyyn, maksuvalmiussuunnitteluun ja –
seurantaan ja erilaisten rahoitus- sekä insentiivimallien suunnitteluun ja hallintaan sekä yksittäisen 
projektin tasolla että yritystasolla on siksi suuri tarve.  

Yleisesti käytössä olevat ohjelmistot, kuten Movie Magic Budgeting tai Microsoft Exel tarjoavat 
välineitä budjetointiin, kustannusseurantaan ja rahoitussuunnitelman tekoon mutta eivät yhdistä näitä 
tietoja, eikä niihin ole helposti syotettävissä esim. aikaulottuvuutta, ja siksi ne eivät riitä tehokkaasti 
toteutettuun reaaliaikaiseen talousseurantaan, jonka pohjalta on mahdollista ohjata tuotannon sekä 
yrityksen päätöksen tekoa. 

 

Ohjelmiston lyhyt esittely 

APMS on sveitsiläinen elokuvatuotannon hallintaan kehitetty selainpohjainen ohjelmisto, joka korvaa 
exelillä ja budjetointiohjelmilla ylläpidetyt rahoitussuunnitelmat, kustannusseurannat, 
kassavirtasuunnitelmat ja budjetoinnin. Se sisältää: 

1. Suunnittelun työkalut 
a. Budjetointi 
b. Rahoitus 
c. Maksuvalmiussuunnitelma 
d. Kalenteri 

2. Seurannan työkalut 
a. Kustannusseuranta 
b. Maksuvalmius 
c. Reskontra 

3. Projektin/tuotannon hallinnan työkalut 
a. Kalenteri, mm. tuotannon kokonaisaikataulu yhdistettynä maksuvalmiussuunnitelmaan 
b. Sopimusinformaatio 
c. Työaikaseuranta 
d. Tiedostojen jakaminen 

i. Kirjanpitotietojen tuominen tab- ja comma separated tiedostoina (.tab, .csv) 
ii. APMS raporttien vieminen exel-, tab- ja comma separated tiedostoina (.xls, .tab, 

.csv) 
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Kaikkien näiden työkalujen yhdistäminen samaan ohjelmistoon tekee mahdolliseksi päivittää ja jakaa 
kattavaa informaatiota tehokkaasti koko työryhmälle, ja samalla varmistaa ajantasainen 
kustannusseuranta sekä kontrolloida tuotannon maksuvalmiutta. 

APMS on client-server pohjainen ohjelmisto. Käyttäjät pääsevät käsiksi dataan pääkäyttäjän 
määrittelemien käyttöoikeuksien mukaisesti. 

Ohjelmiston pääkäyttäjiä ovat tyypillisesti linjatuottajat ja tuotantopäälliköt. Kuitenkin myös muita 
työryhmän jäseniä voi olla käyttäjinä kukin toimenkuvansa määrittelemässä laajuudessa sekä 
tarpeisiin. 

Myös mm. rahoittajille voidaan muodostaa oma käyttäjäryhmä esim. kustannusraporttien katselua 
varten. 

APMS ohjelmiston vahvuudet pääsevät esiin erityisesti kansainvälisissä yhteistuotannoissa, joiden 
hallinnassa tyypillisesti haastavaa on tiedon keruu, järjestäminen sekä raportointi kunkin maan 
kirjanpitokäytäntöjen, valuutan sekä rahoittajaohjeistusten vaatimusten mukaan. Ohjelmisto antaa 
saman projektin puitteissa mahdollisuuden syöttää sekä seurata ja raportoida kustannuksia mm. 
useiden eri maakohtaisten määritelmien mukaisesti. 

Ohjelmistolisenssi on mahdollista hankkia joko projektikohtaisesti tai tuotantoyhtiökohtaisesti. 

Ohjelmisto on edelleen beta-vaiheessa, ja mm kirjanpidosta tuotujen tietojen käsittelyssä on vielä 
paljon kehitettävää, mm yhteensopivien tiedostomuotojen sekä kirjanpito-ohjelmien erityispiirteiden 
(mm tilinumerointi) yhteensopivuudessa. Kehittäjän on tarkoitus julkaista ensimmäinen versio syksyllä 
2014. Lisätietoja ohjelmistosta sekä kokeilulisenssin saa www.apms-software.com 


