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!!! Tärkeää tietoa Asteri jäsenrekisteristä !!!

Asteri jäsenrekisteristä on julkaistu kehitysvaiheen keskeneräinen
testiversio, jolla pilottikäyttäjät voivat kuitenkin käyttää.

Tämä ohjekirjanen saattaa sisältää ohjeita sellaisista toiminnoista,
jotka eivät vielä täysin toimi Asteri jäsenrekisterissä (erityisesti
laskujen tulostamisen osalta)

Asteri jäsenrekisteriä käytettäessä on varauduttava erilaisiin
keskeneräisyydestä johtuviin toimimattomuuksiin.

Asteri jäsenrekisteriä käytettäessä on myös varauduttava siihen, että
jotkin toiminnot, joita esitellään tässä ohjekirjassa tai jotka löytyvät
jäsenrekisterin valikoista tulevat poistumaan lopullisesta
toimitusversiosta.

Tässä vihkosessa esitetyistä toiminnoista eniten keskeneräisiä olivat
lähinnä laskutustoiminnot: laskujen tulostus on osittain jo
mahdollista, mutta reskontratietojen tallennuksessa ja kirjaamisessa
on keskeneräisyyksiä.
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Asteri Jäsenrekisteri

Asteri jäsenrekisteri on ohjelma osoitteiden ja yhteystietojen
ylläpitämiseksi. Ohjelma soveltuu mm. yhdistysten jäsenkortiston
hoitamiseen, osuuskunnan osakkaiden yhteystietojen ylläpitoon
sekä asiakasrekisterin ylläpitoon.

Osoitekortistojen lukumäärää ei ole rajattu: Ohjelmalla voidaan
ylläpitää useita erilaisia ja toisistaan riippumattomia kortistoja.

Yhden kortiston osoitetiedot ja kaikki määritykset ovat aina samassa
tietokannassa (yhdessä *.wjr -tarkenteisessa tiedostossa).

Ohjelman asentaminen ja käyttö

Ohjelma asentuu oletuksena C:\WINJR hakemistoon, jonne myös
kortistot tallentuvat. Ohjelman voi asentaa myös muuhun
hakemistoon, toiselle levyasemalle tai palvelimelle.

Uutta kortistoa perustettaessa määritetään samalla, montako kenttää
yhdessä osoitetietokortissa on. Ohjelma tarjoaa valmiiksi
mallikenttiä, jotka ovat käyttäjän muutettavissa. Kentillä on kaksi
nimeä: tietokantanimi, joka on kentän nimi tietokannassa ja otsikko,
joka näkyy kortisto-ohjelman otsikoissa tulosteissa.

Osoitetiedot voidaan tuoda vanhasta järjestelmästä mm.
leikepöydän kautta tai tallentamalla vanhasta aineistosta csv-
tiedosto ja lukemalla se kortistoon. Asteri Dos asiakasrekisterin
lukemiseen on suoraan oma valintanta.

Jäsenrekisterin toiminnot kohdistuvat rivitilaan, jossa ovat joko
kaikki osoitteet, tai rajausehdolla rajatut osoitteet. Rajaus voidaan
tehdä joko "kentässä x esiintyy teksti yyy" tyylisesti tai
monimutkaisemmalla SQL-rajauksella.
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Ohjelman käyttöliittymä

Rivitilassa näkyvät osoitteet allekkain. Rivitilassa näkyviä
osoitteita voidaan rajata joko ehdolla valitsemalla kenttä, jossa
täytyy esiintyä kohdassa ehto lukeva teksti tai tekemällä
monimutkaisempia rajauksia valikon valinnalla rajaa.

Rivitilassa kirjoitettu muutos tallentuu kun napsautat hiirellä
toiselle riville (esim. ylemmälle tai alemmalle).

Kaikki osoitteet saat näkyviin tyhjentämällä ehto kentän ja
napsauttamalla hae.

Selaustilassa näkyvät yhden kortin tiedot. Kun muutat selaustilassa
kortin tietoa, napsauta lopuksi [Päivitä] -painiketta, jotta muutos
tallentuu.

Valikkorivin valinnat, jotka kohdistuvat useammalle asiakkaalle
kohdistuvat rivitilassa oleviin: esimerkiksi sähköpostin lähettäminen
valitulle ryhmälle tapahtuu niin, että ensin rajataan haluttu ryhmä
rivitilaan ja sitten valitaan lähetä / sähköpostia.
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Ohjelman asentaminen

Ohjelma tulee asentaa koneelle. Asennusta tehtäessä sinun täytyy
olla kirjautuneena järjestelmänvalvojan / admin oikeuksin koneelle,
jos käyttöjärjestelmääsi on määritelty eri käyttäjäoikeustasoja (kuten
esim. windows 2000 professional käyttöjärjestelmässä on
mahdollista).

Ohjelman asentaminen Cd levyltä

Ohjelma asennetaan Cd levyltä seuraavasti:

1. Laita Cd levy asemaan
2. jos asennusohjelma ei käynnisty, käynnistä Cd levyn

päähakemistossa oleva setup.exe
3. Asenna ohjelma ohjelman ohjeiden mukaan.

• Asennusohjelma tarjoaa oletushakemistoksi C:\WINJR
• Voit asentaa ohjelman muuallekin, mutta sinun tulee aina

päivityksiä asentaessasi muuttaa ohjelman tarjoama C:\WINJR
tilalle se hakemisto, jonne ohjelma on asennettu

Ohjelman asentaminen netistä

Ohjelman netistä asentamisessa tarvittavat tunnukset saat Atsoftista
Ohjelma asennetaan netistä seuraavasti:

1. Avaa nettiselaimeesi sivu www.atsoft.fi
2. Napsauta Ylläpitosivut / Jäsenrekisteri (win)
3. Lue tarvittaessa nettisivulla oleva asennusohje ensiasennuksen

asentamiseksi
4. Asenna jäsenrekisteri valitsemalla asenna jäsenrekisteri

ensiasennuslevyiltä wj.exe uuteen koneeseen
5. Asenna ohjelma nettisivulla olleiden asennusohjeiden ja

ohjelman ohjeiden mukaan
• Asennusohjelma tarjoaa oletushakemistoksi C:\WINJR
• Voit asentaa ohjelman muuallekin, mutta sinun tulee aina

päivityksiä asentaessasi muuttaa ohjelman tarjoama C:\WINJR
tilalle se hakemisto, jonne ohjelma on asennettu



8/40 Asteri Jäsenrekisteri (Win) - Käyttöohjeet

Ensimmäinen käynnistys

Käyttäjän nimikirjaimet

Käyttäjän nimikirjainten perusteella ohjelma tallentaa
käyttäjäkohtaiset määritykset. Käytettäessä ohjelmaa
verkkoympäristössä usean käyttäjän ympäristössä eri käyttäjillä
voivat olla omat asetuksensa.

Aloitusruutu

Uusi kortisto luodaan napsauttamalla [Luo uusi] painiketta

Anna uudelle kortistolle nimi (enintään 8 merkkiä) ja napsauta [ok]
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Uuden kortiston kenttien määrittäminen

Uutta kortistoa perustettaessa ohjelma tarjoaa valmiiksi
oletuskenttiä. Lisää ja poista kenttiä tarpeen mukaan. Jos olet
tekemässä esim. asiakasrekisteriä, saattaa noin 12 kenttää olla
riittävä määrä asiakkaiden yhteystietojen säilömiseen.

Kortin neljä ensimmäistä kenttää on syytä olla nimi, lisänimi,
osoite ja paikka, koska ohjelma olettaa että ensimmäisessä
kentässä on nimi ja toisaalta eräissä valmiissa osoitetietoja
tulostavissa tulosteissa saatetaan olettaa, että neljässä
ensimmäisessä kentässä ovat osoitetiedot

Tietokantanimi on kentän kiinteä nimi, jossa saa olla vain kirjaimia
a-z ja numeroita 0-9.

Otsikko on tulosteissa ja osin ruudulla näkyvä kentän otsikkotieto.
Otsikkoa voi myöhemmin muuttaa.

Muut määritykset eivät ole käytössä.
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Osoitteiden lisääminen kortistoon

Osoitteiden lisääminen kortistoon tapahtuu joko napsauttamalla
selaustilan [Lisää uusi] -painiketta tai kirjoittamalla suoraan
rivitilaan * alkavalle riville uuden jäsenen osoitetiedot.

Rivitilassa ensimmäisessä kentässä oleva id on automaattisesti
kasvava laskuri, jota voi käyttää jäsennumerona ja jäsenen
yksilöimisenä. Id tietoa ei käyttäjän tule muuttaa tai muokata.

Rivitilan kenttien leveyksiä säädetään viemällä hiiren kohdistin
rivitilan ruudukon otsikkojen välissä olevaan jakopalkkiin ja
raahaamalla palkkia vasemmalle (jolla kavennetaan edeltävää
kenttää) tai oikealle (jolla levennetään edeltävää kenttää). Kentän
voi piilottaa kaventamalla sen leveyden olemattomaksi. Piilotetut
kentät saa näkyviin valitsemalla Muokkaa / näytä kaikki sarat.

Uusi jäsen voidaan lisätä napsauttamalla selaustilassa  [Lisää uusi]
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ja rivitilassa kirjoittamalla alimmalle riville uuden jäsenen
yhteystiedot. Lisäys tallentuu kun riviltä siirrytään seuraavalle tai
edelliselle riville. Ohjelma numeroi Id kentän automaattisesti, eikä
id kenttään saa syöttää muuta arvoa.
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Olemassa olevien osoitteiden tuominen

Olemassa olevat osoitteet voidaan siirtää jäsenrekisteriin joko
leikepöydän kautta tai siirtotiedoston avulla.

Siirtotiedostona voidaan käyttää csv -tiedostoa, Asteri dos kortistoa
(6 ja 12 tietoista) sekä tiettyjä tietokantoja.

Osoitteiden tuominen leikepöydän kautta

Pieniä määriä osoitteita (muutamia satoja) voidaan tuoda
leikepöydän avulla. Osoitetietojen tulee olla leikepöydällä valmiiksi
niissä sarakkeissa, jotka vastaavat jäsenkortiston sarakkeita.

Jos saat luettua vanhat osoitteet exceliin, järjestä osoittekentät
samaan järjestykseen kuin missä ne tulevat olemaan
jäsenrekisterissä. Toimi seuraavasti:

1. Käynnistä Excel ja lue vanha osoitekortisto Exceliin
2. Järjestä osoitteet niin, että yhdellä rivillä on yhden jäsenen

osoitetiedot.
3. Järjestä sarakkeet niin, että A sarakkeessa on nimi, B sarakkeessa

lisänimi (tai jätä B sarake tyhjäksi), C sarakkeessa osoite ja D
sarakkeessa puhelinnumero. Järjestä myös muut sarakkeet niin,
että niissä on vastaava jäsenrekisteriin tuotava tieto

4. Valitse sitten osoitteet: Maalaa  tuotava alue (esimerkissä A1-
F7). Jos osoitteita on paljon, tuo osoitteet pienemmissä,
muutaman sadan osoitteen erissä. Valitse Muokkaa/Kopioi

5. Siirry jäsenrekisteriin ja valitse muokkaa/liitä leikepöydältä
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Leikepöydällä oleva aineisto liitetään valinnalla muokkaa / liitä
leikepöydältä rivitilaan.
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Osoitteiden tuominen CSV-luetteloerotintiedoston avulla

Csv-luetteloerotintiedostossa yhden jäsenen tiedot ovat omalla
rivillään ja kentät on erotettu toisistaan erotinmerkillä (pilkulla tai
puolipisteellä). Kenttien arvot voivat olla lainausmerkeissä.

CSV (comma separated values) tiedostomuoto on yleisesti käytössä
oleva siirtotiedostomuoto, jota käytetään siirrettäessä tietoa mm.
tietokanta- ja taulukkolaskentaohjelmien välillä.

Excel taulukkolaskentaohjelmassa olevat osoitteet tallennetaan
Csv-luetteloerotintiedostoksi valitsemalla Excelissä Tiedosto /
tallenna nimellä ja valitsemalla tallennusmuodoksi CSV
(luetteloerotin)

Esimerkki CSV-muotoisesta tiedostosta, joka on avattu muistioon:

CSV-luetteloerotintiedosto luetaan jäsenrekisteriin valinnalla
tiedosto / lue jatkeeksi / lue CSV
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Luettaessa CSV -luetteloerotintiedostoa jäsenrekisteriin, tiedot
voivat olla CSV-tiedostossa eri järjestyksessä kuin mihin ne luetaan
jäsenrekisteriin. Lisäksi jokaiseen jäsenrekisterin kenttään voidaan
yhdistää kaksi CSV-tiedoston kenttää, esimerkiksi nimi ja sukunimi
tai postinumero ja postitoimipaikka (jos ne ovat olleet eri kentissä
aiemmin)

Esimerkissä csv-tiedostossa eri kentissä olleet nimi ja sukunimi
yhdistettiin jäsenrekisterissä yhteen kenttään. Kuten tehtiin myös
postinumerolle ja postitoimipaikalle:
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Tuotujen osoitteiden muotoileminen ja siistiminen

Vanhat osoitetiedot on voitu kirjoittaa KOKONAAN ISOILLA
KIRJAIMILLA tai ERI Lailla Sekavasti. Osoitteiden
muotoileminen yhtenäiseen muotoon tapahtuu valinnalla muokkaa /
muuta tietoa joka sisältää suuren joukon erilaisia valmiita
muokkaustoimintoja:

Näistä muokkaustoiminnoista osoitetietojen muokkaamisessa ovat
hyödyllisiä mm.
• Erisnimeksi (Isot Alkukirjaimet)
• ISOIKSI KIRJAIMIKSI
• Paikkakunnaksi (postinumero+2 välilyöntiä+PAIKKAKUNTA)
• Saman tekstin sijoittaminen jokaiselle
• Sekä ne toiminnot, joilla poistetaan tai säilytetään osa kentässä

olevaa tietoa
Muokkauksia tehtäessä ole varovainen, sillä tehdyt muokkaukset ovat
lopullisia, eikä niitä voi peruuttaa muuten kuin palauttamalla kortisto
varmuuskopiolta.
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Jäsenen hakeminen

Hakeminen nimen perusteella

Hakeminen jäsenkortistossa nimen mukaan tapahtuu painamalla F1
(jolloin haettavaksi kentäksi asetetaan Nimi ja kohdistin siirtyy ehto
-kenttään) ja kirjoittamalla ehto: kenttään jäsenen nimeä ja
painamalla Enter.

Esimerkiksi kirjoittamalla ehdoksi juha näytetään kaikki jäsenet,
joiden nimessä esiintyy sana juha

Hakeminen muun kentän perusteella

Haettaessa jäseniä muun kuin nimen perusteella, valitse ensin
Kenttä kohdasta minkä kentän mukaan haku suoritetaan, kirjoita
sitten ehto kohtaan haettava teksti ja napsauta hae painiketta:
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Jäsenten ryhmitteleminen ja luokittelu

Jäsenten ryhmitteleminen ja luokittelu tapahtuu valitsemalla sopiva
kenttä, johon ryhmittely ja luokittelutieto tallennetaan.

Haluttu jäsenryhmä valitaan hakemalla rivitilaan ne jäsenet, joilla
valitussa kentässä on annettu tieto.

Luokittelukoodeja valittaessa on syytä valita sellaiset koodit, jotka
eivät sisällä toisen ryhmän koodia, ellei sitä haluta käyttää
pääryhmä/aliryhmä luokittelussa. Varminta onkin käyttää joko
saman mittaisia koodeja tai selkokielisiä sanoja koodeina.

Luokittelemista varten voidaan käyttää myös useampia kenttiä.

Jäsenten rajaaminen rivitilaan

Helpoin ja nopein tapa rajata rivitilaan jäsenet, on käyttää rivitilassa
olevaa hakuehtoa.

Esimerkki:  Kun kentässä "jäsenlaji" on nuorisojäsenillä koodi N,
saadaan nuorisojäsenet rivitilaan valitsemalla Kentäksi jäsenlaji ja
kirjoittamalla ehdoksi N

Ehdon mukaan rajaaminen mahdollistaa vain yhden
rajausperusteen. Monimutkaisemmat rajaukset tehdään valikkorivin
rajaa -toiminnolla

Monipuolisemmat rajaukset (sql-kyselyt)

Monipuolisempia rajauksia varten voidaan kirjoittaa valmiita
rajauslausekkeita valinnalla rajaa / yhteiset (jotka näkyvät muille
käyttäjillekin) ja rajaa / henkilökohtaiset (jotka näkyvät vain yhdelle
käyttäjälle).

Esimerkki: Listaus helsinkiläisistä nuorisojäsenistä saadaan
seuraavasti:
1. Valitse rajaa / yhteiset / rajaus 1
2. Kirjoita rajausehdon nimeksi Helsinkiläiset nuorisojäsenet
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3. Kirjoita sql-lauseeksi
paikka LIKE '*helsinki*' AND jasenlaji LIKE '*n*'

4. valitse vielä aakkostuskentäksi nimi ja aakkostusjärjestykseksi
ASC (a-ö) tai DESC (ö-a)

5. Valitse sitten Suorita rajaus jolloin rivitilaan tulevat ne jäsenet,
joiden paikka kentässä esiintyy sana helsinki ja jäsenlaji kentässä
esiintyy n kirjain

SQL ehtolauseen muodostamisesta

Rajaaminen SQL-ehtolauseella tapahtuu vertaamalla kenttää tai kentän osaa ehtoon. SQL-
Ehtolausekenttään syötetään SQL lauseen WHERE-ehto.

Esimerkkejä yleisimmin käytettävistä rajausehdoista:

nimi LIKE '*malli*' kentässä esiintyy sana malli (tähdet alussa ja lopussa)
nimi LIKE 'malli*' kenttä alkaa sanalla malli (tähti lopussa)
nimi LIKE '*malli' kenttä päättyy sanaan malli (tähti alussa)
nimi LIKE 'malli' kentässä lukee malli (eikä mitään muuta)
nimi NOT LIKE '*malli*' kentässä ei esiinny sanaa malli

paikka LIKE '*oulu*' kentässä esiintyy sana Oulu (Oulu, Oulunsalo)
paikka LIKE '* ii' kenttä päättyy välilyöntiin ja kahteen ii kirjaimeen (Ii)
LEFT(paikka,5) BETWEEN "00650" AND "00700"

paikan 5 ensimmäistä merkkiä ovat väliltä 00650-00700
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Ehtovertailuja voidaan yhdistää AND ja OR operaattoreilla siten, että AND vaatii, että
molemmat ehdot toteutuvat ja OR että ainakin toinen ehdoista on tosi:

Paikka LIKE  '*tampere*' OR paikka like '*turku*' paikka on Tampere tai Turku
jäsenlaji LIKE '*n*' AND paikka like '*jyväskylä*' jäsenlajissa esiintyy N 

(nuorisojäsen) ja paikkakunta on Jyväskylä
jäsenlaji LIKE '*n*' AND NOT paikka like '*jyväskylä*' jäsenlajissa esiintyy N 

(nuorisojäsen) ja paikkakunta ei ole Jyväskylä

Yhdistettyjä ehtovertailuja voidaan ryhmitellä sulkujen avulla: Suluissa olevat vertailut
suoritetaan ensin.

(ehtovertailuyhdistelmä1) OR (ehtovertailuyhdistelmä2) vähintään toisen
ehtovertailuyhdistelmän tulee olla tosi
(ehtovertailuyhdistelmä1) AND (ehtovertailuyhdistelmä2) molempien ehtovertailujen tulee
olla tosi
(ehtovertailuyhdistelmä1) AND NOT (ehtovertailuyhdistelmä2) ensimmäisen
ehtovertailuyhdistelmän tulee olla tosi ja jälkimmäisen tulee olla epätosi

Numeroarvojen vertaaminen onnistuu siten, että tekstimuotoa olevan kentän arvo
muutetaan numeeriseksi VAL -funktiolla. VAL funktiota käytettäessä kentässä tulee olla
numeroarvo, muuten kysely aiheuttaa virheilmoituksen.

VAL(laskusumma) > 10 Näyttää ne, joilla laskun summa suurempi kuin 10

SQL Vertailuoperaattorit ovat:

LIKE käytettäessä korvausmerkkiä (*)
< pienempi kuin
<= pienempi tai yhtä suuri kuin
> suurempi kuin
=> yhtä suuri tai suurempi kuin
= tasan sama kuin (ei voi käyttää korvausmerkkejä)
<> ei ole sama
BETWEEN kahden arvon välillä (BETWEEN arvo1 AND arvo2)

Funktiot:

LEFT(kenttä, x) verrataan x merkkiä kentän alusta, esim
LEFT(paikka,5) = '00700'

RIGHT(kenttä,x) verrataan x merkkiä kentän lopusta, esim
RIGHT(paikka,4) = 'OULU'

VAL(kenttä) kentän arvo numeerisena (yleensä ei kuitenkaan toimi)
Datevalue(kenttä) kentän arvo päivämääränä (yleensä ei kuitenkaan toimi)



Asteri Jäsenrekisteri (Win) - Käyttöohjeet 21/40

Sähköpostin lähettäminen

Asteri jäsenkortisto käyttää sähköpostin lähettämisessä ohjelman
mukana toimitettavaa  komentorivipohjaista
sähköpostinlähetysohjelmaa.

Sähköpostin lähettämiseen ei käytetä koneessa mahdollisesti jo
olevaa sähköpostiohjelmaa., esimerkiksi Microsoftin Outlook tai
Outlook Express sähköpostiohjelmaa.

Sähköpostin lähettämisen edellytyksenä on, että tietokoneessa on
nettiyhteys (kiinteä tai modeemiyhteys) ja oikeus käyttää
internetyhteyspalveluntarjoajan lähtevän sähköpostin palvelinta
(SMTP serveriä).

Lähetettäessä sähköpostia massalähetyksenä usealle
vastaanottajalle, jokaiselle vastaanottajalle lähetetään personoitu
sähköpostiviesti, jossa sähköpostin vastaanottajakentässä (To:
kentässä) on vastaanottajan sähköpostiosoite ja viestin rungossa
(Body) on vastaanottajan Nimi ja lisänimi kentät (2 ensimmäistä
kenttää).
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Lähettäjän sähköpostiosoite: Kirjoita tähän kohtaan oma
sähköpostiosoitteesi tai se osoite, johon haluat palautteen tulevan

SMTP - palvelin: Lähtevän postin palvelin, jonka nimen saat tietää
siltä yritykseltä, jonka internetyhteyttä käytät. Esimerkiksi Soneran
yhteyksissä se on mail.inet.fi

Vastaanottajan sähköposti: Jätä tyhjäksi (täytä vain, jos lähetät
sähköpostia [Lähetä yhdelle] painikkeella)

Sähköpostiosoite kentässä: Valitse, missä jäsenrekisterin kentässä
on sähköpostiosoite

[ ] Poista viestitiedostot levyltä kun ne on lähetetty: Jokainen
lähtevä viesti tallentuu väliaikaiseen tekstitiedostoon, jotka
poistuvat lähettämisen jälkeen kun valitset tämän kohdan.
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Otsikko/Aihe: On viestin otsikko

Ylempi viestilaatikko: on varattu vaihtuvalle viestille

Alempi viestilaatikko (allekirjoituslaatikko): On tarkoitettu
samana pysyvälle osuudelle: allekirjoitukselle ja mahdolliselle
ohjeelle, miten postituslistalta pääsee pois.

Lähetä yhdelle: Lähettää sähköpostiviestin siihen osoitteeseen, joka
lukee "Sähköpostiosoite kentässä" -kentässä

Lähetä rivitilassa oleville : Lähettää niille rivitilassa oleville, joilla
on sähköpostiosoite määritetyssä kentässä

Testaa (Lähetä lähettäjälle) : Lähettää sähköpostiviestin lähettäjän
sähköpostiosoite -kentässä olevaan osoitteeseen

Saapunut sähköpostiviesti näyttää tältä:
Date: Tue, 15 Apr 2003 14:16:57 +0300
From: atsoft@atsoft.fi
Subject: Asteri Jõsenrekisteriohjelman põivitys vuodelta 2003
valmistunut
To: juha.makinen@atsoft.fi
Vastaanottaja:Juha Mäkinen
juha.makinen@atsoft.fi

Arvoisa Asteri jäsenrekisterin ylläpitosopimusasiakas

Jäsenrekisteriohjelman vuosipäivitys vuodelta 2003 on valmistunut ja
ladattavissa jäsenrekisterin tukisivuilta, osoitteesta
http://www.atsoft.fi/tukiwj.shtml

Ystävällisin terveisin

Atsoft Oy Mäkinen, PUH (09)350 7530, FAX (09)351 5532
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Joissain tilanteissa sähköpostin lähettämisen jälkeen ruudulle saattaa
jäädä Ms-Dos ikkuna, jonka voi sulkea oikean yläkulman sulje -
painikkeesta. Toinen mahdollisuus on määrittää Ms-Dos ikkunan
ominaisuuksista Sulje lopetettaessa -valinta.
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Tarrojen tulostaminen

Tarrojen tulostamiseen on kaksi valintaa:

Tulosta / arkkitarrat jolla tulostetaan arkkitulostimille (laser- ja
mustesuihkukirjoittimet)

Tulosta / tarrat matriisille jolla tulostetaan suoraan LPT1: porttiin
liitetylle matriisikirjoittimelle Dos tilan kautta. Tarrojen tulee olla
sellaisia, joissa on yksi tarra rivillä ja kahden tarran välinen korkeus
on jaollinen kirjoittimen dos -tulostuksen rivijaon kanssa.

Tarrat matriisille

Tarrat matriisille toiminto tulostaa jäsenkortiston neljä  ensimmäistä
kenttää lpt1. porttiin. Merkittävänä erona "tarrat arkkitulostimelle"
valintaan on se, että tuloste ei tee lopuksi arkinvaihtoa, vaan tulostaa
vain tarrarivit, jolloin tulostus soveltuu erityisen hyvin
matriisikirjoittimien kanssa käytettäväksi.

Tarrat arkkitulostimelle

Tulostettaessa tarroja arkkitulostimelle, täytyy tarra-arkin koko ja
sille tulostuvat tarrat määritellä Arkkitarrat -määritysikkunassa.
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Esimerkki Tarra-arkin määrittämisestä

Arkkitarroja tulostettaessa on tehtävä kolme tärkeää määritystä:

1. Millaiselle arkille tulostetaan (tarra-arkin määritys)
2. Mitä tietoja tarraan tulostetaan (tarralle tulostuvat tiedot)
3. Kuinka monta tarraa kustakin jäsenestä tulostetaan

Tarra-arkin määrittäminen (millaiselle arkille tulostetaan)

Esimerkin tarralomakkeena käytetään Herma Superprint 4616 -
tarra-arkkia, jossa arkilla on yhteensä 21 tarraa: 3 tarraa vierekkäin
ja 7 tarraa allekkain. Yhden tarran korkeus on 70 mm ja leveys 42,3
mm.

Arkkitarra määritetään Tarra-arkin määritys kohtaan seuraavasti:
• Tarroja rinnan: 3 (montako tarraa on vierekkäin samalla rivillä)
• Tarroja allekkain:6 (montako tarraa on allekkain samalla

arkilla). Tähän kohtaan laitoimme määrittelyksi vain 6, jolloin
alin tarrarivi ei tulostu. Tämä siitä syystä, että eräissä
kirjoittimissa alamarginaali (arkin alaosan tulostumaton alue) on
niin suuri, ettei alin tarrarivi mahtuisi kuitenkaan tulostumaan.
Voit toki tarra-arkkeja säästääksesi testata, mahtuuko myös alin
rivi tulostumaan

• Tarran korkeus: 42,3 (tarra-arkin korkeus)
• Tarran leveys mm: 70 (tarra-arkin leveys)
• Tulostusalueen korkeus; 40 (jätetään 2,3 mm marginaali

kahden päällekkäisen tarran väliin)
• Tulostusalueen leveys:60 (jätetään 10 mm tyhjä tila kahden

samalla rivillä olevan tarran välille)
• Yläreuna mm: 2 (kasvata tätä arvoa, jos ylämarginaalia täytyy

suurentaa)
• Vasen reunus mm:0 (kasvata tätä arvoa jos tarrat tulostuvat liian

vasempaan reunaan)
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Tarralle tulostuvat tiedot (mitä tarralle tulostetaan)

Tarralle tulostuvat tiedot määritetään "Tarralle tulostuvat tiedot"
kehyksessä.

Tulostuva tieto: Valitse listalta kenttä, jonka sisältö tulostetaan
tarralle tai kirjoita vakioteksti

Muotoilu: Perustilanteessa kenttä tulostuu alkaen vasemmasta
reunasta:

{Vasen  } Teksti alkaa vasemmasta reunasta
{   Oikea} Teksti päättyy oikeaan reunaan
0.00 Pyöristetään 2 desimaalin tarkkuuteen
0.00 euro Pyöristetään 2 desimaalin tarkkuteen

ja tulostetaan sana euro perään

Koko: Määrittää kirjasinkoon. Sopivia arvoja on esim. 10 ja 12

Bold: Valitsemalla tämän kirjasin tulostuu vahvennettuna

Italic: Valitsemalla tämän rivi tulostuu vinona (kursivoituna)

Fontin nimi: Valitsee kirjasintyypin

[Valitse] -painike: Avaa fontinmääritysikkunan, jossa voit valita
fontin, tyylin ja koon
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Viivakoodi tarraan

Arkkitarralle voidaan tulostaa Code 3/9 -viivakoodi. Viivakoodin
tulostuksessa valitaan kenttä, jonka sisältö tulostetaan viivakoodina
tarralle.

Vähittäiskaupassa käytetään yleisesti EAN-13 viivakoodia. Asteri
jäsenrekisteri tulostaa kuitenkin vain Code 39 viivakoodia.
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Listausten tulostaminen

Listaukset tulostetaan valinnalla tulosta / listaus / yhteiset ja tulosta /
listaus / henk.koht.

Listauksesta määritetään

Tulosteen nimi valikossa: valikossa näkyvä valintanimi

Tulosteen pääotsikko sekä otsikot 2 ja 3: Tulosteeseen tulostuvat
otsikkorivit

Kenttä: Mitkä kentät tulostetaan

Otsikko: Mitä tulostetaan kenttien otsikoiksi

Leveys cm: Kuinka leveänä kenttä tulostuu: tarkista, että leveys ei
ole suurempi kuin kirjoittimelle mahtuu

Fonttikoko: Hyviä kokoja ovat 8, 10 ja 12
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Tab ohje määrittää kentän muotoilun

Vasemmalle tasaus: Tulostetaan alkaen vasemmasta reunasta

Oikealle tasaus Tulostetaan päättyen oikeaan reunaan ("tasataan
oikea reuna")

Päivämäärämuoto: kenttää ei muotoilla

1 desim., ei yhteenlaskua pyöristetään 1 desimaalin tarkkuuteen,
tulostetaan oikeaan reunaan ("tasataan oikea reuna")

2 desim., ei yhteenlaskua pyöristetään 2 desimaalin tarkkuuteen,
tulostetaan oikeaan reunaan  ("tasataan oikea reuna")

kokonaisluku, yhteenlasku pyöristetään desimaalit pois,
tulostetaan oikeaan reunaan, lasketaan summa yhteen

1 desim., yhteenlasku pyöristetään 1 desimaalin tarkkuuteen,
tulostetaan oikeaan reunaan, lasketaan summa yhteen

2 desim., yhteenlasku 1 desim., yhteenlasku pyöristetään 1
desimaalin tarkkuuteen, tulostetaan oikeaan reunaan, lasketaan
summa yhteen

yhteenlasku ei pyöristetä, tulostetaan oikeaan laitaan, lasketaan
summat yhteen
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Lomakkeiden tulostaminen

Lomakkeet voidaan tulostaa joko windows kirjoittimelle tai suoraan
LPT1 porttiin liitettyyn matriisikirjoittimeen.

Tulostaminen suoraan kirjoitinporttiin soveltuu käytettäväksi kun
tulostetaan jatkolomakkeelle matriisikirjoittimella esimerkiksi
pakettiosoitekortteja.

Tulostettaessa lomakesovitus windows kirjoittimelle, voidaan
samalla valita, mitä kirjoitinajuria käyttäen tulostus tapahtuu.

Lomakkeisiin tulostuu kolmenlaisia tietoja
1. Jäsenkortin tietoja
2. Muita vaihtuvia tietoja (vastaus, päivämäärä, kellonaika)
3. Vakiotekstiä
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Lomakesovituksen laatiminen

Lomakesovitus kirjoitetaan sille varattuun tilaan. Muuttuja valitaan
listalta ja napsautetaan [==>>] -painiketta, jolloin ohjelma sijoittaa
muuttujan lomakesovitukseen siihen kohtaan, missä kohdistin on.

Muuttujaa voi siirtää ja kopioida toiseen paikkaan, listalta valittavat
muuttujat ovat nopeuttamassa ja helpottamassa muuttujakoodien
valitsemista.

Lomakesovituksen testaus tehdään [kohdistustuloste] painikkeella.

Lomakesovitusta tulostettaessa ohjelman voi kysyä muutaman
kysymyksen ja tulostaa niihin saadut vastaukset lomakkeelle.

Lomakesovituksen muuttujia ovat mm.:

@1 = id (ohjelman antama juokseva numero)
@2 = jäsenkortin ensimmäinen tieto, yleensä nimi
@3 = jäsenkortin toinen tieto, yleensä lisänimi
….
@99 = jäsenkortin 99. tieto (ei yleensä niin monta tietoa)

@PVM Päivämäärä koneen kalenterista
@KELLO Kellonaika koneen kellosta
@VASTAUS1 Ensimmäisen kysymyksen vastaus
@V1ALVER Jos ensimmäinen kysymys on summa, johon
sisältyvä alv halutaan eritellä, tekee alv-erittelyn
@V1N Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on
summa, joka sisältää arvonlisäveron, ohjelma laskee tämän
muuttujan arvoksi al-verottoman netto-osuuden (esim 100/122 osaa
vastauksesta)
@V1A Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on
summa, joka sisältää arvonlisäveron, ohjelma laskee tähän
muuttujaan alv-osuuden (22/122 osaa vastauksesta)
@VASTAUS2 Toisen kysymyksen vastaus
@VASTAUS3 Kolmannen kysymyksen vastaus
|012 sivunsiirto tulostettaessa suoraan kirjoitinporttiin
|xxx tulostaa ASCII merkin xxx kirjoittimelle
(tulostettaessa suoraan kirjoitinporttiin)
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Esimerkki pakettikortin sovituksesta

Matriisikirjoittimella jatkolomakkeelle tulostettavan pakettikortin
sovitus tehdään niin, että sovituksen lopussa on seuraan
pakettikorttiin yläosaan tulostuvat tiedot, jotta pakettikortin
repäisykohta nousee sopivalle kohdalle.

Tulostus tehdään suoraan LPT1 porttiin, jolloin päästään ohittamaan
windowsin graafinen kirjoitinajuri.

Pakettikorttiin kysytään lähetyksen selite, paino ja postiennakon
määrä ja kysymyksiin on annettu oletusvastaukset, joita ohjelma
tarjoaa ja jotka käyttäjä voi muuttaa tarpeen mukaan.

X merkit tulostuvat postiennakko, euro ja Peruspaketti 14 ruutuihin

Lähettävän yrityksen yhteystiedot ja tilinumero on kirjoitettu
suoraan lomakesovitukseen:
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Laskujen tulostaminen

Asteri jäsenrekisterissä voidaan tulostaa mm. seuraavanlaisia
laskuja:

Valmiita tyhjiä laskupohjia: Valmiita laskupohjia ilman maksajan
tietoja joko summalla tai ilman (esim. nuohoojalle annettavaksi
työkohteessa tai uimaseuralle jaettavaksi kurssimaksuina)

Samanlaisia laskuja: Jokaiselle lähetetään saman summainen ja
saman selitteinen lasku (esim. jäsenmaksulaskut)

Yksilölliset summat: Laskutettava summa sekä tarvittaessa laskun
selite poimitaan jäsenkortista.

Yksilölliset kpl-määrät:  Laskutettavat yksiköt sekä tarvittaessa
laskun selite poimitaan jäsenkortin tiedoista. Laskutettavan yksikön
hinta on sama (esim. tiekunnan tieyksiköt)

Lukemalaskutus: Laskutettavat yksiköt (kulutus) lasketaan
jäsenkortissa olevien loppu- ja alkulukeman välisestä erotuksesta
(esim. vesiosuuskunnan laskutu)

Laskutettavien valitseminen

Lasku tulostetaan joko yhdelle tai kaikille rivitilassa oleville.
Laskutettavien valitseminen tehdään rajaamalla rivitilaan
laskutettavat: ja tulostamalla sitten laskut rivitilassa oleville

Esimerkisi jäsenmaksulaskutus, jossa on kolmen suuruisia
jäsenmaksuja: nuoriso, kannattaja ja aikuisjäsen tehdään siten, että
ensin rajataan rivitilaan nuorisojäsenet ja tulostetaan
nuorisojäsenlaskut valinnalla samanlaisia laskuja, sitten valitaan
rivitilaan aikuisjäsenet ja tulostetaan laskut samalla valinnalla mutta
muutetaan laskutettavaa summaa ja selitettä ja lopuksi tulostetaan
kannattajajäsenmaksut taas rajaamalla rivitilaan kannattajajäsenet ja
sitten tulostamalla laskut kannattajajäsenille.
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Laskulomakkeen sovittaminen

Laskulomake tulostuu ohjelmassa kiinteästi olevan sovituksen
mukaan. Laskulomakkeen määritykset tehdään laskun
määritysosassa, jossa määritetään laskuttajan yhteystiedot, laskuun
tulostuva logo ja pankkikoodi

Laskuun tulostuvan logon tulee olla *.bmp, *.ico tai *.wmf -
muotoinen, varmimmin toiminee *.BMP muotoinen logo.

Reskontratietojen sijoittaminen määritettään myös laskun
perustietojen määritysosassa: Reskontratiedot tallennetaan
jäsenkortin valittuihin kenttiin. Reskontratiedoista voidaan tallentaa
laskutuspäivä, laskutettu summa ja viitenumero
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Laskuihin yksilölliset summat

Tulosta / lasku / yksilölliset summat valinnalla tulostetaan laskuja,
joihin poimitaan laskutettava summa ja selite jäsenkortista

Laskussa voi olla 1-3 tuoteriviä ja vapaa selitekenttä
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Laskuihin yksilölliset kpl-määrät

Tulosta / lasku / yksilölliset kpl-määrät valinnalla ohjelma poimii
jäsenkortista veloitettavat yksiköt (laskutettavat määrät)

Laskussa voi olla 1-3 riviä, joista kahdelle ensimmäiselle noukitaan
laskutettavat määrät jäsenkortista ja kolmannelle voidaan kirjoittaa
esim. laskutuslisä tai perusmaksu



Asteri Jäsenrekisteri (Win) - Käyttöohjeet 39/40

Lukemalaskutus

Lukemalaskutuksessa ohjelma poimii laskuun jäsenkortista alku- ja
loppulukeman, laskee niiden erotuksen sijoittaen sen veloitettaviksi
yksiköiksi
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Suoritusten kirjaaminen

Suoritusten kirjaaminen pankista noudetusta konekielisestä
tapahtumaluettelosta tehdään reskontra / kirjaa ktl valinnalla, joka
kohdistaa viitenumeron perusteella suoritukset.


