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Asteri Saldoreskontra – Vuosipäivitys 5.9.2003

Asteri saldoreskontra on Asteri dos kirjanpitoon liittyvä lisäohjelma.

Asteri saldoreskontran vuosipäivitys sisältää uusimman
ohjelmaversion saldoreskontrasta (resko.exe:stä).

Päivitykseen liittyvät ohjeet ja kysytyt kysymykset kokoamme
sivulle   www.atsoft.fi/srpv.htm

Ohjelmiin tulleita muutoksia
Uutena ominaisuutena on ohjelmiin tullut mahdollisuus tulostaa
paperitulosteet Wordiin, Notepadiin tai Wordpadiin. Tätä
ominaisuutta voi hyödyntää mm. tulosteiden jatkokäsittelyssä,
tulostamisessa pdf-tiedostoiksi ja tulostamisessa silloin, kun
kirjoittimella on ongelmia tulostaa Dos ohjelmista.

(Vaihda kirjoitinmääritys valinnalla Alt C  ja valitse F7:)

Ohjelmapäivitykset ensi kertaa Cd levyllä
Olemme toimittaneet ohjelmapäivitykset tähän saakka levykkeillä.
Tämän vuosipäivityksen myötä siirrymme toimittamaan päivitykset
cd-levyillä. Mikäli tietokoneessasi ei ole cd-asemaa, voit asentaa
vuosipäivityksen nettisivuiltamme tai tilaa Atsoftista levykkeet
päivityksen asentamiseksi, toimitamme ne veloituksetta.

Lisätietoja päivitykseen liittyen
Lisätietoja ja viime hetken tiedotteita päivitykseen liittyen löydät
vuosipäivityssivulta osoitteesta www.atsoft.fi/srpv.htm

Suosittelemme lukemaan sivun ennen päivityksen asentamista siltä
varalta, että päivityksen toimittamisen jälkeen olisi tullut jotain
merkittävää kerrottavaa.
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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 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" Alt C Valitse sitten F7:Wordiin
tai F8:Muistioon jolloin ohjelman ajon aikana otetut tulosteet
ohjautuvat valitsemaasi ohjelmaan.

Wordiin tulostamista voidaan hyödyntää mm kun kirjoitin ei toimi
Dos ohjelmien kanssa sekä kun halutaan tulostaa Dos tulosteet pdf -
muotoon arkistoitavaksi tai lähetettäväksi sähköpostilla asiakkaalle
(Tulosta ensin Wordiin ja tulosta Wordista pdf -tiedostoksi).

Lisätietoja  www.atsoft.fi/dostulostewordiin.htm


