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Asteri Monipankki pankkiyhteysohjelma
Asteri Monipankki on maksuliikenneohjelma, jolla voit viedä taloushallintoohjelmalla tehtyjä aineistoja pankkiin ja noutaa aineistoja pankista tuotavaksi
taloushallinto-ohjelmaan.
Ohjelma liikennöi Suomessa toimivien pankkien Web Services – kanavassa.
Tällä hetkellä toimivia pankkeja ovat Aktia, Handelsbanken, Nordea, OP,
POP, SP ja OmaSP
Ohjelmalla voit lähettää pankkiin mm.
- SEPA XML-maksuaineistoja
- lähteviä verkkolaskuja
- e-laskun laskuttajailmoituksia
Ohjelmalla voit noutaa pankista mm.
- saapuvien viitemaksujen luetteloja
- konekielisiä tiliotteita
- saapuvia verkkolaskuja
- e-laskun vastaanottoilmoituksia
- saldotietoja
Toimii Asterin kanssa sekä itsenäisenä ohjelmana
Asteri Monipankki toimii irrallisena erillisenä ohjelmana eli voit käyttää sitä
maksuliikenneohjelmana olipa taloushallinto-ohjelmasi Asteri tai mikä
tahansa muu Suomessa käytettäviä aineistoja tuottava ja lukeva ohjelma. Jos
käytössäsi on Asteri Kirjanpito, Laskutus, Lähetelaskutus, Palkanmaksu,
Ostoreskontra tai Isännöinti, voit lähettää aineistoja suoraan ko. ohjelmista
siten, että Asteri Monipankki käynnistyy taustalle ja huolehtii liikennöinnistä
pankkiin. Samoin voit noutaa pankista aineistoja suoraan em. Asteriohjelmiin.
Ylläpito, käyttäjätuki
Muista Asteri ohjelmista poiketen ylläpito kattaa vain ohjelmapäivitykset.
Käyttäjätuki, selvittely ja neuvonta on maksullista.
Hinta
Ohjelman hinta 500 €.
Vuotuinen ohjelmaylläpito, sis. vain ohjelmapäivitykset 120 € / vuosi
Käyttäjätuki, neuvonta ja selvittely on maksullista. Alkaen 20 € / 10 min,
minimiveloitus 40 €.
Hintoihin lisätään ALV.
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Hinnasto 1.1.2017
KIRJANPITO
- Tapahtumat netistä
- Tuloveroilmoitus
- Johdon raportointi
MONIPANKKI
PALKANMAKSU
LASKUTUS
LÄHETE/LASKUTUS
- Lähetelaskutusosa

mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt

TILAUSTENKÄSITTELY
OSTORESKONTRA
ISÄNNÖINTI
TEHTÄVÄSEURANTA

Tilaus / toimitusketjun hallintaan.

Ylläpitosopimus
Postipäivittäjälle
Nettipäivittäjälle
Lähete/laskutus
Lähete/laskutus
Nettipäivittäjälle

Pankkitapahtumien automaattinen tiliöinti, lisäosa kirjanpitoon
Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon
Seurantakohdeanalyysit, tehokkaat kustannuspaikat
Aineiston siirtoon taloushallinnon ohjelmistojen ja pankkien välillä
Palkanlaskenta, vuosi-ilmoitus
Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra
Laskutus + läheteosa (finvoice, e-lasku, suoramaksu, massalaskutus)
Lisäosana Asteri laskutukseen, kun on ylläpitosopimus
lisäosana Asteri laskutukseen, kun ei ole ylläpitosopimusta

Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan
taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle, asuntosijoittajalle
asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille

Neuvontapalvelu, päivitykset postitse ja netistä.
Neuvontapalvelu, päivitykset netistä.
postiylläpito.
nettiylläpito
Neuvontapalvelu, päivitykset netistä.

alk. 144 € /v/ohjelma
alk. 120 € /v/ohjelma
alk. 204 € /v/ohjelma
alk. 180 € /v/ohjelma
alk. 120 € /v/ohjelma

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle
Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa
Päivitysmaksu
ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta.

Puhelintuki, etätukineuvonta
Maksullista, kun neuvotaan
Etätukineuvonta
- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta
- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen
- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa
- e-lasku ja suoramaksuselvittelyä

alkaen
250 €

minimiveloitus 40 €
enint. 20 min 40 €
enint. 30 min 60 €
enint. 40 min 80 €
enint. 50 min 100 €
enint. 1 h
120 €

Kurssit, Koulutus, muita veloituksia
3h täsmäkoulutus Atsoftin toimistolla
Koulutuspäivä Hki
Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 1000 €/päivä,
Koulutuspäivä
asiakkaan luona
Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim.
Tuntiveloitus
Postituskulut
Monen käyttäjän
lisenssit

500 €
300 €
300 €
300 €
500 €
500 €
500 €
800 €
300 €
550 €
1.300 €
500 €
500 €
500 €

360 €
alkaen
1000€ /päivä
120 €/h

asiakaskohtainen koulutus.
Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin
Hinnasto rinnakkaislisenssit ja tilitoimistolisenssit luettavissa
www.atsoft.fi/lisenssi.htm

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Viivästyskorko 18%
Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita soveltuen mm. tilitoimistoille ja kirjanpitäjille
Hinnat voivat muuttua. Voimassaoleva hinnasto www.atsoft.fi/hinnasto.htm
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24 €

