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Tilisiirtojen täyttöohjelma (pstaytto.exe)

Vakiotilisiirtojen tulostusohjelma (pstaytto.exe) on dos ohjelma,
joka on tarkoitettu tilisiirtojen tulostamiseen matriisikirjoittimilla.

Ohjelmalla tulostetaan tilisiirtoon saajan tili- ja viitetiedot.

Ohjelma on "perintösovellus" Ms-Dos ohjelmien aikakaudelta.
Tästä syystä ohjelma toimii hyvin jatkolomaketta käyttävien
matriisikirjoittimien kanssa, mutta toisaalta siinä ei ole tukea
arkkitulostimille (laser- ja mustesuihkukirjoittimille) eikä sitä
käytetä hiiren avulla.

Asentaminen
Ohjelmaa voidaan käyttää suoraan levykkeeltä käynnistämällä
levykkeeltä A:PSTAYTTO.EXE. Levykekäyttö on kuitenkin
hitaampaa kuin käyttäminen kovalevyltä

Kovalevyasennus C:\ASTERIPS hakemistoon tehdään seuraavasti:

1. Käynnistä Ms-Dos kehote tai cmd -komentotulkki
(Käynnistä/Ohjelmat/Ms-Dos kehote tai NT/Windows 2000:ssa
Käynnistä/Suorita/Avaa ja kirjoita command)

2. Siirry C:\ juureen ja tee hakemisto kirjoittamalla:
   CD \
   MD ASTERIPS
   CD ASTERIPS

3. Laita Tilisiirtojen tayttö -levy asemaan ja kopioi se
   COPY A:*.*

4. Asenna asteri valikko laittamalla valikkolevy asemaan ja
kirjoittamalla A:KOVOLLE

5. Ohjelma käynnistetään joko käynnistämällä Asteri valikko tai
siirtymällä C:\ASTERIPS hakemistoon ja käynnistämällä
ohjelma kirjoittamalla PSTAYTTO
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Toiminnot:

Tilisiirroille tulostettava teksti kirjoitetaan syöttöluukkuihin.
Huomaa, että viestiosan 4 ensimmäistä riviä tulostuvat
tilisiirtolomakkeessa olevan tekstin päälle ja tästä syystä
viestin teksti tulee aloittaa riviltä 5.

F1: PAPERILLE Tulostaa yhden tilisiirron kirjoittimelle.
Tulostus ohjataan tiedoston PERUSPS.LSL mukaan

F3:TULOSTA KPL-MÄÄRÄ: Ohjelma kysyy, montako
tilisiirtoa tulostetaan ja arvon saatuaan tulostaa tilisiirrot.
Tulostus keskeytetään painamalla [ENTER] Tilisiirron
tulostus ohjataan tiedoston PERUSPS.LSL mukaan

F4:TULOSTA TOISTAISEKSI: Ohjelma tulostaa
tiliisiirtojan kunnes käyttäjä keskeyttää tulostuksen
painamalla [ENTER] tai kirjoittimesta loppuu paperi.
Tulostus ohjataan tiedoston PERUSPS.LSL mukaan

F5:VIITE KPL-MÄÄRÄ: Ohjelma kysyy, montako
tiliisiirtoa tulostetaan ja mistä numerosta viitenumeroiden
laskeminen aloitetaan. Luvut saatuaan ohjelma tulostaa
tiliisiirrot. Tulostus voidaan keskeytetään painamalla
[ENTER]. Tilisiirron tulostus ohjataan tiedoston
VIITEPS.LSL mukaan

F6:VIITE TOISTAISEKSI Ohjelma kysyy mistä
numerosta viitenumeroiden laskeminen aloitetaan, jonka
jälkeen ohjelma tulostaa tilisiirtoja kunnes käyttäjä
keskeyttää tulostuksen painamalla [ENTER] tai kirjoittimesta
loppuu paperi. Tulostettuaan yhden viitesiirron kasvattaa
ohjelma viitenumeroa yhdellä. Tulostus ohjataan tiedoston
PERUSPS.LSL mukaan

F7:TALLETA RUUTU: Valinnalla tallennetaan kirjoitettu
tilisiirto myöhempää käyttöä varten. Tilisiirrolle annetaan 1-8
merkin mittainen nimi jossa saa olla vain kirjaimia A-Z ja
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numeroita 0-9. Nimen alussa voi olla levyasema- tai
hakemistomäärittely. Tallentuva tilisiirto saa tarkenteen .PSL

F8:LUE RUUTU Valinnalla luetaan levyltä [F7] valinnalla
tallennettuja tilisiirtoja,  jotka voidaan lukemisen jälkeen
tulostaa joko sellaisenaan tai muokata ja tulostaa muokattuna.
Valinta F8 lukee, minkä nimisiä tilisiirtoja levyllä on ja
näyttää kaikki nimet ruudulla. Jos muistat tilisiirron nimen,
voit lukea tilisiirron nopeammin painamalla [F8] sijaan
[ALT] [L] ja kirjoittamalla tilisiirron nimen.

F9:PYYHI RUUTU: Tyhjentää ruudun. Levyllä oleva(t)
tilisiirrot eivät häviä

F0:POISTU OHJELMASTA:F0 = F10. Lopettaa ohjelman

Laatikkokohdistimen (=aktiivinen syöttöluukku) liikuttaminen
Home   Siirtää laatikkokohdistimen vasemmalle ylös
End        Siirtää laatikkokohdistimen vasemmalle alas
PgUp       Siirtää laatikkokohdistimen oikealle ylös
PgDn       Siirtää laatikkokohdistimen oikealle alas
NuoliYlös Siirtää laatikkokohdistimen seuraavaan luukkuun
NuoliAlas Siirtää laatikkokohdistimen edelliseen luukkuun
ENTER     Siirtää laatikkokohdistimen seuraavaan luukkuun
TAB        Siirtää laatikkokohdistimen edelliseen luukkuun

Lisävinkkejä:

• Käynnistä ohjelma komennolla PSTAYTTO POHJA niin
ohjelma lukee valinnalla F7 pohja -nimelle tallennetut tekstit.

• Jos tarvitset useanlaisia tilisiirtopohjia, tee C:\ASTERIPS
hakemistoon alihakemisto toisenlaista lomakesovitusta varten,
kopioi sinne C:\ASTERIPS hakemiston sisältö ja muokkaa
VIITEPS.LSL lomake toisenlaiseksi
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Esimerkki syöttöruudusta

Esimerkki kuvaruudulla täytettävien tietojen tulostumisesta
tilisiirrolle muuttujina:

Esimerkki syötetyin tiedoin. Huomaa, että tilisiirron 4 ensimmäistä
selitekenttää tulostuvat tilisiirtolomakkeessa olevan tekstin päälle:
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Syötettävien tietojen muuttujien numerointi:

         VARA ..............  1
         SAAJAN PANKKI .....  2
         SAAJAN TILI .......  3

         SAAJAN NIMI .......  4
         SAAJAN OSOITE .....  5
         SAAJAN PAIKKA1 ....  6

         MAKSAJAN NIMI .....  7
         MAKSAJAN OSOITE ...  8
         MAKSAJAN OSOITE ...  9
         MAKSAJAN OSOITE ... 10
         VARATIEDOT OITE ... 11-14

         MAKSAJAN TILI ..... 15

         VIESTIRIVIT ....... 16 - 28

         VIITE ............. 29
         ERÄPÄIVÄ .......... 30
         LOPPUSUMMA ........ 31

     ERIKOISTIEDOT, JOITA KÄYTETÄÄN TILISIIRRON
     SOVITTAMISESSA:

         MONESKO TILISIIRTO  @32 tai 32¤

         MONESKO TILISIIRTO ALKAEN ANNETUSTA VIITTEESTÄ
..                           @33 tai 33¤
         (Toimii valinnoissa [F5] ja [F6])
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Tilisiirtojen tulostusasun muokkaaminen
• Tilisiirron tulosohjeet ovat tiedostossa PERUSPS.LSL ja
• Viitetilisiirtojen tiedostossa VIITEPS.LSL
• Lomakesovitukset ovat "puhdasta ASCII tietoa" ja muokattavissa
• Syöttöluukkuun kirjoitettu teksti tulostetaan joko merkinnällä @numero tai

numero¤ (esim @1 ja 31¤), missä numero on syöttöluukun numero 1-31
• @1 tabuloi syöttöluukussa 1 olevan tekstin alkaen merkistä @ ja
• 31¤ tabuloi   syöttöluukussa 31 olevan teksin päättyen merkkiin ¤ (¤ = Alt

207, näkyy joko "uimarina" tai "miinana/ruorina)"
• tilisiirtojen tulostusohjeissa voi olla yllämainittujen "muuttujien" lisäksi

vapaamuotoista tekstiä, joka tulostuu sellaisenaan

Tilisiirron lomakesovitusta muokataan Asteri valikon tekstinkäsittelyosalla:
1. Käynnistä Asteri valikko
2. Paina F7 niin pääset tekstitiedoston käsittelyyn
3. Lue lomakesovitus Alt L ja anna nimeksi \ASTERIPS\VIITEPS.LSL
4. Tee tarvittavat muutokset.
5. Tulosta testituloste Alt Y todetaksesi muutosten onnistuneen
6. Tallenna valinnalla Alt S samalla nimellä vanhan päälle (Paina ENTER ja

K)
7. Poistu tekstinkäsittelystävalinnalla F2

Esimerkki lomakesovituksesta:

@1                                  @16
@2                                  @17
@3                                  @18
                                    @19
@4                                  @20
@5                                  @21
@6                                  @22
                                    @23
@7                                  @24
@8                                  @25
@9                                  @26
@10                                 @27
@11                                 @28
@12
@13                                     @29
@14
@15                                     @30                       31¤

|032
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VAKIOTILISIIRRON TULOSTUSOHJELMA ¦VER:18.2.94   ¦(c) Atsoft Oy Mäkinen
       ¦SAAJAN TILI 1                      ¦TILISIIRTO GIRERING             [*]
Saajan ¦SAAJAN TILI 2                      ¦
tilinro¦SAAJAN TILI 3                      ¦
-------¦                                   ¦
Saaja  ¦SAAJAN NIMI                        ¦
       ¦SAAJAN OSOITE                      ¦SELITEKENTTÄ 5
       ¦SAAJAN PAIKKA                      ¦SELITEKENTTÄ 6
-------Ï-----------------------------------¦SELITEKENTTÄ 7
Maksaja¦MAKSAJA 1                          ¦SELITEKENTTÄ 8
       ¦MAKSAJA 2                          ¦SELITEKENTTÄ 8
       ¦MAKSAJA 3                          ¦SELITEKENTTÄ 10
       ¦MAKSAJA 4                          ¦SELITEKENTTÄ 11
       ¦MAKSAJA 5                          ¦SELITEKENTTÄ 12
       ¦                                   ¦SELITEKENTTÄ 13
       ¦                                   ¦----------------------------------
       ¦                                   ¦
-------+-----------------------------------¦-----------------------------------
Tililtä¦                                   ¦14 vrk netto     ¦mk 12345.00
-------------------------------------------+-----------------------------------
F1:PAPERILLE   ¦F3:TULOSTA     ¦F5:VIITE       ¦F7:TALLETA     ¦F9:PYYHI
               ¦   KPL-MÄÄRÄ   ¦   KPL-MÄÄRÄ   ¦   TIEDOT      ¦   RUUTU
F2:TÄYTÄ LUUKUT¦F4:TULOSTA     ¦F6:VIITE       ¦F8:LUE         ¦F10:POISTU
   NUMEROILLA  ¦   TOISTAISEKSI¦   TOISTAISEKSI¦   TIEDOT      ¦   OHJELMASTA

       ¦@1                                 ¦TILISIIRTO GIRERING             [*]
Saajan ¦@2                                 ¦@16
tilinro¦@3                                 ¦@17
-------¦                                   ¦@18
Saaja  ¦@4                                 ¦@19
       ¦@5                                 ¦@20
       ¦@6                                 ¦@21
-------Ï-----------------------------------¦@22
Maksaja¦@7                                 ¦@23
       ¦@8                                 ¦@24
       ¦@9                                 ¦@25
       ¦@10                                ¦@26
       ¦@11                                ¦@27
       ¦@12                                ¦@28
       ¦@13                                ¦----------------------------------
       ¦@14                                ¦@29
-------+-----------------------------------¦-----------------------------------
Tililtä¦@15                                ¦@30              ¦mk 31.00
-------------------------------------------+-----------------------------------
F1:PAPERILLE   ¦F3:TULOSTA     ¦F5:VIITE       ¦F7:TALLETA     ¦F9:PYYHI
               ¦   KPL-MÄÄRÄ   ¦   KPL-MÄÄRÄ   ¦   TIEDOT      ¦   RUUTU
F2:TÄYTÄ LUUKUT¦F4:TULOSTA     ¦F6:VIITE       ¦F8:LUE         ¦F10:POISTU
   NUMEROILLA  ¦   TOISTAISEKSI¦   TOISTAISEKSI¦   TIEDOT      ¦   OHJELMASTA
 VAPAAMUOTOISTA SELITETTÄ
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Laskulomakkeiden täyttäminen

Tilisiirtojen täyttöohjelmalla voidaan esitäyttää ja tulostaa myös
laskulomakkeita. Tätä varten on tehty erityinen "isolasku" -
lomakesovitus ".

Kirjoitinta ohjaavaa viitenumerot tulostava lomakesovitus on aina
nimeltään VIITEPS.LSL. Lomakesovituksen voi muuttaa kuin
kopioimalla uusi lomakesovitus vanhan päälle- Kätevämpi tapa on
kuitenkin asentaa tilisiirtojen tulostusohjelma kahteen eri
hakemistoon C:\ASTERIPS ja C:\ASTERIIL, joista toisen
lomakesovitus tulostaa tilisiirroille (C:\ASTERIPS) ja toinen
laskulomakkeille (C:\ASTERIIL "Asteri Iso Lasku").

Ensitoimituslevyllä on alihakemisto \ISOLASKU josta voit
kopioida laskulomakkeelle tulostuvan lomakesovituksen omaan
alihakemistoon seuraavasti:

1. Käynnistä Ms-Dos kehote (Käynnistä/Suorita/Avaa ja kirjoita
COMMAND ja napsauta [Ok]

2. Siirry C:\ aseman juureen kirjoittamalla CD ..
3. Tee hakemisto kirjoittamalla MD ASTERIIL
4. Siirry hakemistoon kirjoittamalla C ASTERIIL
5. Laita "pstaytto" -levyke asemaan
6. Kopioi laskulomakemääritykset levykkeen alihakemistosta

kirjoittamalla
COPY A:\ISOLASKU

7. Käynnistä ohjelma kirjoittamalla pstaytto.exe ja testaa

Huom: Jos ensitoimituslevykkeellä ei ole alihakemistoa \isolasku
tai käytössäsi ei ole ensitoimituslevyä, kopioi laskulomakkeen
tulostava lomakesovitus ISOLASKU.LSL VIITEPS.LSL nimelle
komennolla:

COPY ISOLASKU.LSL VIITEPS.LSL
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Pikakuvakkeen luonti

Käynnistä resurssienhallinta, (käynnistä/ohjelmat/
resurssienhallinta) . Jos resurssienhallinta täyttää koko ruudun,
napsauta palauta (2) painiketta niin että näet myös windowsin
työpöytää. Siirry C:\ASTERIL hakemistoon ja vedä hiiren
kakkospainikkeella (oikean puolen painikkeella) pstaytto
työpöydälle ja valitse "luo pikakuvake tähän".

Laskulomakkeen täytöstä

Tilisiirtojen tulostusohjelma näyttää ruudulla tilisiirron.
Laskulomakkeen tulostuksessa on käytetty muutamaa niksiä, jotta
myös laskulomake saadaan täytettyä

• Laskulomakkeen alareunaan, ennen tilisiirtoa tulostuu laskuttajan
yhteystiedot (3 riviä, 3 saraketta). Tiedot tulostuvat tilisiirron
saajatiedoista.

• Maksuehto tulostuu tilisiirron syöttöruudun 1. seliteriviltä
• Huomautusaika tulostuu tilisiirron syöttöruudun 2. seliteriviltä
• Viivästyskorko tulostuu tilisiirron syöttöruudun 3. seliteriviltä
• Tilisiirron syöttöruudun 4. seliterivi ei tulostu minnekään (jättäen

erottavan välin)

Seuraavilla sivuilla olevissa tulostusmalleissa on keskellä
kuvaruutukopio tilisiirtojen tulostusohjelmasta ja alla tulostusmalli
miten tiedot tulostuvat laskulomakkeelle.

Laskulomakkeen sovittaminen

Laskulomakesovitus on Ascii-muotoinen tekstitiedosto nimeltään
VIITEPS.LSL. Lomakesovitus tehdään kuten tilisiirto-osan
lomakesovitus (selvitetty aiemmin tässä oppaassa).












