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Resteri laskutus
Vuosipäivitys 10.9.2004

Resteri laskutus on dos ohjelma, johon mahtuu normaalia Asteri dos
laskutusta enemmän asiakkaita ja tuotteita. Lisäksi Resteri
laskutukseen kuuluu monipuolinen Resteri myyntireskontraohjelma.

Resteri laskutuksen vuosipäivitys sisältää uusimmat ohjelmaversiot.

Päivityslevyiltä voi myös tehdä ensiasennuksen uuteen koneeseen
koneenvaihdon yhteydessä.

Päivityksen asentamisessa kopioidaan pelkät uusimmat
ohjelmaversiot, kaikki aineisto (kortistot, reskontrat,
laskulomakesovitukset jne.) pysyvät ennallaan.

Ohjelmiin tulleita muutoksia

Edellisvuoden vuosipäivityksen jälkeen ohjelmassa on parannettu
tulostusmahdollisuuksia Dos tulostukseen kykenemättömällä
kirjoittimella Windows XP ympäristössä. Tulostaminen onnistuu
mm. Wordin kautta tai käyttämällä erityistä doswintu.exe -
tulostusohjelmaa.

Ohjelmapäivitykset Cd levyllä
Mikäli tietokoneessasi ei ole cd-asemaa, voit asentaa
vuosipäivityksen nettisivuiltamme tai tilaa Atsoftista levykkeet
päivityksen asentamiseksi, toimitamme ne veloituksetta.

Cd-levyltä on asennettavissa myös Remoteus –etätukiohjelmisto.
Sen avulla tukitapahtumassa Atsoftin neuvoja voi saada
näköyhteyden tietokoneeseesi. Lisätietoja www.atsoft.fi/etatuki.htm

Lisätietoa päivitykseen liittyen
Resteri laskutuksen vuosipäivityssivut ovat luettavissa osoitteessa
www.atsoft.fi/relspv.htm.
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Päivityksen asentaminen

Päivitys sisältää CD-levyn, jolta voidaan tehdä paitsi päivitys niin
myös ensiasennus.

Päivitys asennetaan laittamalla Cd levy asemaan ja valitsemalla
[Asenna päivitys] -painike. Jos Cd levyn alkuruutu ei käynnisty
automaattisesti, käynnistä Cd-levyltä ohjelma asenna.
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Tulostaminen Dos ohjelmilla

Asteri dos ohjelmien kannalta paras tulostin on sellainen, jossa on
suora tulostustuki myös dos ohjelmille. Markkinoilla olevat
kirjoittimet, joissa on pelkkä USB liitäntä, eivät tue dos ohjelmista
tulostamista.

Asteri dos ohjelmista voidaan kuitenkin tulostaa myös sellaisille
kirjoittimille, joissa ei ole Dos tulostustukea joko Wordin avulla tai
suoraan erillisellä doswintu.exe –apuohjelmalla.).Nämä
ominaisuudet ovat kuitenkin tilapäisiä kiertoteitä tulostusongelmien
ratkaisemiseksi ja parempi vaihtoehto on hankkia dos tulostukseen
kykenevä kirjoitin.

Tulostaminen Wordiin

Tulosteet voidaan ohjata kirjoittimen sijaan aukeamaan
sovelluksessa siten, että tehdään erityinen kirjoitinmääritys
sovellukseen tulostusta varten ja määritetään kirjoitinportiksi
~WINWORD.TMP  jolloin tuloste aukeaa Wordiin
~NOTEPAD.TMP jolloin tuloste aukeaa Muistiossa
~WORDPAD.TMP jolloin tuloste aukeaa Wordpadiin
~AVAA.TRK jolloin tuloste avataan siinä ohjelmassa, joka on
määritetty avaamaan .TRK -tarkenteiset tiedostot (esim.
~AVAA.XLS avaa tulosteen Excelissä)

Nopein tapa tulostaa Wordiin tai Notepadiin on "vaihtaa
kirjoitinmääritystä" ohjelman ajon aikana: Valitse ohjelmasta
toiminto "vaihda kirjoitinmääritys" (esim asiakaskortistossa
tulosta/Vaihda kirj.asetus) Valitse sitten F7:Wordiin tai
F8:Muistioon jolloin ohjelman ajon aikana otetut tulosteet
ohjautuvat valitsemaasi ohjelmaan.

Lisätietoja Dos ohjelmien sovellukseen tulostamisesta on luettavissa
sivulta  www.atsoft.fi/dostulostewordiin.htm
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Tulostaminen doswintu.exe -apuohjelmalla

Doswintun avulla Asteri Dos ohjelman tuloste voidaan tulostaa
sellaiselle kirjoittimella, jossa ei ole tulostustukea Ms-Dosille.

Doswintu tulostaa Courier new-fontilla ja erikoismerkkien
tulostuminen oikein riippuu siitä, vastaavatko windowsin fontissa
olevat merkit dosin merkkejä.

Doswintua käytettäessä Asteri ohjelma tulostaa tulosteen
levytiedostoon ja käynnistää doswintu.exe:n vieden
komentoriviparametrina tulostettavan tiedoston. Doswintu.exe
kysyy lähtötiedot tulostamista varten ja tulostaa tulosteen valitulle
kirjoittimelle.

Asenna doswintu.exe koneellesi

Doswintu.exe kopioituu koneelle C:\ASTERI hakemistoon
päivityslevyn ”Päivitä Asteri valikko” valinnalla. Jos Doswintu.exe
ei ole C:\ASTERI hakemistossa, kopioi päivityslevyn D:\ASTERI
hakemistosta doswintu.exe ja vb40032.dll tiedostot C:\ASTERI
hakemistoon

Kopioinnin voit tehdä Ms-Dos kehotteessa / komentokehotteessa:

C:\WINDOWS>CD \
C:\>CD ASTERI
C:\ASTERI>COPY D:\ASTERI\DOSWINTU.EXE
C:\ASTERI>COPY D:\ASTERI\VB40032.DLL

Doswintu.exe:n voi asentaa myös osoitteesta
www.atsoft.fi/dostulostewinkirjoittimelle.htm
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Tee doswintua varten kirjoitinmääritys
Tee uusi kirjoitinmääritys ja valitse se käytettäväksi
kirjoitinmääritykseksi:

1. Käynnistä kirjoitimääritysohjelma
2. Valitse 2 – muokkaa ohjauskäskyä (tee oma määritys)
3. Valitse listalta vapaa kirjoitimääritys (ei määritetty)
4. Täytä kentät alla olevan kuvan mukaan

• Niksi: Saat valmiit arvot kenttiin painamalla Alt V ja valitsemalla
listalta L – tulostus wordiin, muutat vain lopuksi kenttään 21
kirjoitinportti kirjoitinportiksi *~doswin.txt

5. Tallenna määritykset F1
6. Valitse 1 – Valitse kirjoitinmääritys
7. Valitse kirjoitinmääritykseksi äsken tekemäsi määritys
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Ota tuloste Asteri ohjelmasta

Kun otat tulosteen Asteri ohjelmasta ja kirjoitinportiksi on
määritetty *~doswin.txt, käynnistyy doswintu:

Aseta haluamasi kirjoitin kohtaan kirjoitin, jolle tulostetaan ja
napsauta [Tulosta]. Pienennä tarvittaessa vasenta marginaalia ja
fonttikokoja.

Lisätietoa doswintu.exe:stä osoitteesta
www.atsoft.fi/dostulostewinkirjoittimelle.htm


