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1 PÄIVITYKSEN SISÄLTÖ

Lähetämme ohessa Asteri Windows Laskutuksen vuosipäivityksen
22.9.2003.

Päivitys sisältää rompun, jossa on uusi ohjelmaversio, ja tämän
ohjevihkosen.

Ohjelman uudet ominaisuudet on lueteltu kappaleessa 3.
Lähetelaskutuksen tulleet uudet ominaisuudet kappaleessa 4. Uutta
ohjelmaversiota ei ole pakko asentaa heti, mutta suosittelemme sen
asentamista, koska silloin saat hyödyksesi viimeaikaisen
ohjelmakehityksen tulokset.

2 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN

Laitettuasi rompun cd-asemaan saat näkyviin oheisen alkuvalikon.
Klikkaile painikkeita nuoliohjeiden mukaan.
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3 UUDET TOIMINNOT

Edellinen vuosipäivitys lähetettiin 8.10.2002. Sen jälkeen ohjelmaan on
tullut mm. seuraavia uusia ominaisuuksia:

3.1. ETÄTUKI

Jos Sinulla on ohjelman käyttöön liittyvä pulma, joka ei ratkea
normaalissa puhelin- tai sähköpostineuvonnassa Atsoftin kanssa, voit
hyötyä etätuesta. Etätukea voit saada, jos tietokoneessasi on nettiyhteys.
Sinun luvallasi Atsoftin neuvoja voi puhelun aikana kytkeytyä koneeseesi
ja nähdä kuvaruutusi sisällön ja käyttää tietokonettasi sovitun istunnon
ajan. Näin pulma saadaan nopeammin ratkaistuksi.

3.2. VANHOJEN LASKUJEN POISTAMINEN

Yrityksen laskutustietokannat -ikkunassa on nyt Tiedosto|Poista monta
vanhaa laskua -toiminto, jolla voit poistaa kaikki ne kokonaan maksetut
laskut, joissa laskunnumero, laskunpäivä, eräpäivä tai laskuntunniste on
määräämälläsi välillä. Laskut poistuvat niin laskunsyöttö- kuin reskontra-
työvaiheestakin. Niistä ei myöskään saa enää tilastoja tms. Varmuuden
vuoksi ennen poistamista alkuperäinen aineistosi kopioituu kovalevylle
yrityksen laskutuskansioon, esimerkiksi c:\winls\firma-kansioon: esim.
firma.wls kopioituu firma.001:ksi, seuraavalla poistokerralla firma.002:ksi
jne. Varsinainen poiston jälkeinen siivottu aineisto on poistamisen jälkeen
edelleen alkuperäisellä nimellä, esimerkiksi firma.wls. Lopuksi ohjelma
vielä tiivistää tietokannan, eli laskutustietokanta tai aineiston
varmuuskopio mahtuu paremmin korpulle.
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3.3. VANHOJEN LASKUJEN UUDELLEENTULOSTUS

Nyt saat avattua vanhan laskun ”avaa korjattavaksi” -painikkeesta, vaikka
laskuun olisi tullut suorituksia. Näin saat tulostettua laskun uudelleen
aivan alkuperäisen näköisenä. Laskuun et pysty kuitenkaan tallentamaan
muutoksia, jos se ei ole täysin avoin.
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3.4. KORTISTOISSA

Muokkaa|Muuta tietoa –toiminnolla saat nyt muutettua tekstin hyvin
monipuolisesti erilaisilla tavoilla, esimerkiksi isoiksi tai pieniksi
kirjaimiksi, erisnimeksi jne.
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Tuotekortiston hinnoittamisessa saat nyt pyöristettyä tuloksen kahden
desimaalin tarkkuuteen eli senttien tarkkuuteen.
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Asiakaskortistosta saat tulostettua arkkitarrat, joihin voit vapaasti poimia
haluamasi kentät, esimerkiksi nimi- ja osoitetiedot. Voit myös määrittää
tekstityypit yms.
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Tuotekortistosta saat tulostettua arkkitarrat, esimerkiksi hintalaput:
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Yhdistä csv –toiminnossa on nyt painike ”viimekertaiset numerot”, jolla
saat käyttöön viimeksi käytetyt kenttien asettelunumerot.
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3.5. LASKUTUSPÄIVÄKIRJASSA

Laskutuspäiväkirjan paperitulosteeseen tulee nyt näkyviin myös
kustannuspaikka-sarake.

3.6. YRITYKSEN NIMI JA TULOSTUSPÄIVÄ

Laskunsyöttötilasta tulostettaviin laskutuslistaan, käteismyyntilistaan ja
ALV-erittelylistaan saat nyt myös yrityksen nimen ja tulostuspäivän.
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3.7. LOPPUSUMMAA EI TILISIIRTOON

Laskun alalaitaan tulostuvan tilisiirto-osan loppusumma-laatikon voit
jättää tyhjäksi valinnalla Määritä|Loppusumman tulostuminen.
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3.8. VIRHEELLISEN PÄIVÄMÄÄRÄN ETSINTÄ

Jos saat esimerkiksi jotakin tilastoa tulostaessasi pulman ”type mismatch”
tai jos laskutusohjelman käynnistyessä tulee tällainen pulma:

saatat hyötyä Yritysluetteloikkunan uudesta toiminnosta
Tiedosto|Korjaa|Etsi virheellinen päivämäärä laskuotsikoista.
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Jos ko. lasku on täysin avoin, voit korjata sen seuraavasti:
- mene laskunsyöttötilaan
- valitse Tiedosto|Avaa vanha lasku
- siirry ko. laskun riville
- paina Avaa korjattavaksi
- korjaa päivämäärä
- valitse Tiedosto|Tallenna lasku

Jos ko. lasku ei ole enää täysin avoin, et voi korjata sitä em. tavalla, vaan
toimi seuraavasti:
- mene Asiakaskortisto-työvaiheeseen
- valitse Tiedosto|Avaa kortisto
- Suljenko nykyisen kortisto? Vastaa Kyllä.
- Valitse avattavaksi c:\winls\firma-kansiosta firma.wls (ei siis

asiakaskortistoja *.wak)
- Avaa Laskuotsikot-taulukko
- Siirry ko. laskun kohdalle Päivämäärä-sarakkeeseen ja korjaa siihen

oikea pvm

3.9. LOPETTAMINEN PULMATILANTEESSA

Pulmailmoituksissa on nyt Lopeta-painike, jolla saat ohjelman toiminnan
keskeytettyä, jos tulee monta pulmaa peräkkäin.
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4 LÄHETELASKUTUSOSAN UUDET TOIMINNOT

Edellisen vuosipäivityksen 8.10.2002 jälkeen ohjelmaan on tulleet
seuraavat ominaisuudet:

4.1. ASIAKASKOHTAINEN TUOTEKORTISTO/HINNASTO

Normaali, kaikille yhteinen tuotekortisto on entiseen tapaan esimerkiksi
tuote.wtk ja se määritellään valinnalla Määritä|Perustiedot.
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4.1.1. KORTISTOJEN PERUSTAMINEN

Kaikille yhteisen tuotekortiston lisäksi voit luoda asiakaskohtaisia
tuotekortistoja nimelle asno.wtk (siis 1001.wtk, 1002.wtk jne.). Niissä voi
olla mukana kaikki tuotteet tai vain ne tuotteet, joissa ko. asiakkaalle on
olemassa poikkeuksellinen hinta.

Asiakaskohtaiset tuotekortistot saat luotua kopioimalla tuote.wtk:ta
haluamillesi nimille ja muokkaamalla niitä. Kortiston muokkaus tapahtuu
tuotekortisto-työvaiheessa: valitse Tiedosto|Avaa kortisto ja avaa kukin
asiakaskohtainen kortisto vuorotellen ja muokkaa.
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Voit myös kirjoittaa asno.wtk:t tyhjästä lähtien. Tuotekortisto-työvaiheessa
on tätä varten toiminto Tiedosto|Uusi kortisto.

4.1.2. KÄYTTÖ

Kun syötät laskun tuoteriville tuotenumeron, ohjelma etsii
asiakaskohtaisesta tuotekortistosta hinnan ym. tiedot. Jos ko. tuotetta ei
löydy asiakaskohtaisesta tuotekortistosta, ohjelma käyttää yhteistä
tuotekortistoa.

Kun syötät nimikkeen osan ja painat F8, ohjelma etsii tuotteen yhteisestä
tuotekortistosta. Kun valitset tuotteen, ohjelma etsii tuotenumeron
perusteella ensin asiakaskohtaisesta kortistosta ja sitten tarvittaessa
yhteisestä tuotekortistosta, kunnes löytää ko. tuotenumeron.

Laskuntallennuksen yhteydessä uudet tuotteet tallentuvat yhteiseen
tuotekortistoon.

4.1.3. TILASTOT

Myyty kpl, myyty euro ja varastossa kpl -tiedot tallentuvat yhteiseen
tuotekortistoon

Tilasto-valikon tulosteet ottavat numero-, nimi- ja myyntihinta-tiedot
yhteisestä tuotekortistosta, mutta myydyt kappalemäärät ja myydyt
euromäärät todellisista tuoteriveistä.

HUOM! Uudet tuotteet on siis aina lisättävä ainakin yhteiseen
tuotekortistoon.
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4.2. SARJALASKUTUKSESSA

Nyt voit tuoda määrä-sarakkeen luvun haluamastasi asiakaskortiston
kentästä.
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4.3. HIERARKIA POSTI XML:SSÄ

Posti XML:ään lisätty mahdollisuus ilmoittaa, että lasku jaetaan osiin sen
mukaan, että jokin nimike-kentässä oleva tekstin osa ilmoittaa, että uusi
osa alkaa. Osiin jako näkyy xml-tiedostossa siten, että osan rivit saavat
Hierarchy-elementtiin arvot 1, 2, 3 jne. juoksevasti ja mahdollisesti loput
rivit aina saman numeron, kunnes alkaa uusi osa, jonka rivien numerointi
alkaa taas 1:stä.
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5. REMOTEUS ETÄTUKI

Remoteus etätuki mahdollistaa sen, että Atsoftin neuvoja näkee omalla
ruudullaan asiakkaan tietokoneen ja voi etäkäyttää asiakkaan hiirtä ja
näppäimistöä.

Etäkäyttönä annettava tuki sisältyy toistaiseksi ylläpitosopimukseen.
Kustannuksiksi syntyy vain tavallisen internet yhteyden kustannukset.

Käytämme Remoteus etätukea niissä tukitapahtumissa, joissa ongelman
selvittämiseksi tukihenkilön on nähtävä tarkalleen, mitä asiakkaan
kuvaruudulla lukee.

Yleensä etätukitapahtumassa neuvoja antaa asiakkaalle ohjeet mitä pitää
tehdä. Tarvittaessa neuvoja voi liikuttaa hiirtä ja käyttää näppäimistöä.

Laitteistovaatimukset Remoteus etätukeen

Remoteus etätuen vaatimukset:

• Internetyhteys (lankamodeemi tai nopeampi)
• Windows XP / 2000 / ME / 98 tai 95  (Windows NT 4.0 vaatii

toimiakseen Sp6a, IE6 + SP1 ja .Net Framework 1.1)

Remoteuksen tietoturva

Etäkäyttöyhteys avautuu, kun asiakas käynnistää Remoteuksen, ottaa
yhteyden välityspalvelimelle ja antaa salasanan puhelimessa Atsoftin
neuvojalle. Atsoftin neuvoja näkee salasanan annettuaan asiakkaan
työpöydän.

Liikennöinti asiakkaan ja Atsoftin välillä tapahtuu salatun VPN yhteyden
kautta. Salausmenetelminä käytetään turvallisina pidettyjä menetelmiä:
RSA (512 bittinen avain) ja Blowfish (128 bittinen avain) sekä lisäksi
puhelimitse välitettävän salasanan avulla tapahtuva salaus

Remoteus ei jätä käytön jälkeen mitään tietoliikenneporttia auki, ts.
Remoteuksen kautta ei voi murtautua asiakkaan koneelle. Vain asiakas itse
voi avata yhteyden tukihenkilöön.
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Remoteuksen asentaminen

Remoteuksen voi asentaa päivityslevyltä "Remoteus etätuki" painikkeesta
(Remoteus on 19.9.2003 ja uudemmissa levyissä):

Remoteuksen voi asentaa myös Atsoftin kotisivuilta osoitteesta
www.atsoft.fi/etatuki.htm

Remoteus asentuu oletuksena C:\ATSOFT kansioon, josta Asteri
ohjelmien [Etätuki] -painike sen osaa käynnistää.

Sovi tukitapahtumasta Atsoftin neuvojan kanssa

Ennen Remoteuksen käyttöä sovi Atsoftin neuvojan kanssa
tukitapahtumasta.

Remoteuksen käynnistäminen

Remoteuksen voi käynnistää työpöydän pikakuvakkeesta:

Sen voi käynnistää myös Ohje / tietoja ohjelmasta ruudun [Etätuki]
painikkeesta sekä pulmailmoituksen [Etätuki] painikkeesta

 tai 
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Remoteus yhteyden avaaminen

Käynnistä remoteus, napsauta Olen valmis, sitten avaa yhteys ja kerro
salasana neuvojalle:
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Remoteus yhteys aukeaa

Kun neuvoja on naputellut antamasi salasanan, remoteus yhteys aukeaa ja
Atsoftin neuvoja näkee tietokoneesi työpöydän omalla koneellaan ja voi
selvittää ongelman yhtä helposti kuin jos olisi itse koneen ääressä:

Lisätietoa Remoteus etätuesta

Lisätietoa Remoteus etätuesta on luettavissa Atsoftin sivulta
www.atsoft.fi/etatuki.htm

Lisätietoa Remoteus ohjelmasta on luettavissa ohjelman valmistajan, Rex
Partners Oy; sivuilta www.rexpartners.com
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