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ASTERI LASKUTUS VUOSIPÄIVITYS 14.9.2007
Tässä vihkosessa kerromme edellisen vuosipäivityksen
jälkeen Asteri laskutukseen tulleista uusista
ominaisuuksista.

Läheteosa on Asteri laskutukseen erikseen ostettavissa
oleva lisäosa, jonka uudistuksia on esitelty vihkosen
loppupuolella.

Läheteosan ominaisuuksia ovat mm. Finvoice,
suoraveloitus,  eKirje, jäsenmaksulaskutus,
massalaskutus, laskutusaineiston tuonti kolmannen
osapuolen järjestelmästä (nettikauppa, tuotannonohjaus)

Tarvitseeko tämä päivitys asentaa?
Cd-levyllä on laskutuksen versio 14.9.2007. Jos päivität
ohjelman netistä, ei päivitystä tarvitse asentaa tältä levyltä.
Laita cd-levy ohjekansioon odottamaan vastaista käyttöä.

Tarkista viime hetken vinkit kotisivuiltamme
Tarkista käyttäjähuomiot kotisivuiltamme ennen
päivityksen asentamista.
www.atsoft.fi/wlpv.htm
www.atsoft.fi/wllpv.htm

Ilmaista mainostilaa referenssilistalla ylläpitoasiakkaillemme
Julkaisemme kotisivuillamme referenssilistaa Asteri
ohjelmien käyttäjistä. Bonuksena julkaisemme lyhyen
mainoslauseen/kuvauksen yrityksen toiminnasta.
Pyydämme että ilmoitatte meille, jos voimme julkaista
tietonne (mikäli ette jo ole listalla).
www.atsoft.fi/referenssiluettelo.php

Sähköpostilla tiedottaminen
Tiedotamme tarvittaessa sähköpostilla ohjelmaan liittyvistä
asioista. Jos ette ole saaneet meiltä tänä syksynä
sähköpostia, pyydämme teitä ilmoittamaan
sähköpostiosoitteenne  atsoft@atsoft.fi
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PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN
Laita cd asemaan. Jos alkutaulu ei käynnisty, suorita cd-levyltä
d:\asenna.exe. Jos olet asentanut ohjelman muualle kuin
C:\WINLS kansioon, muuta Unzip to Folder kohtaan ao. kansio

Kun päivitys on asentunut, käynnistä laskutus ja valitse ohje/tietoja
Tarkista, että päivämäärä on 14.9.2007 tai uudempi:

Jos ohjelma ei päivittynyt, katso yritysluettelosta, mihin
hakemistoon ohjelma on asennettu ja suorita päivitys uudestaan
vaihtaen UnZip to Folder kohtaan ao. hakemiston nimi.
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ASTERI LASKUTUKSEN UUSIA OMINAISUUKSIA

Taulukoiden taustaväri valkoiseksi

Taulukoiden taustaväri on muutettu harmaasta valkoiseksi:

Varmuuskopioinnin valintamahdollisuus

Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto|Määritä varmuuskopiointi -
toiminnolla saat valittua, tarjoaako ohjelma lopettamisen ja yrityksen
vaihtamisen yhteydessä varmuuskopiointia.
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Kolmen ja neljän tekijän kertolasku

Yksikkö-kentässä voi olla nyt myös kahden tekijän kertolasku, esim.
2*3 (aiemmin yksi tekijä), jolloin voidaan laskea pinta-aloja, esim.
lasien, taulujen, kehysten tai peilien pinta-aloja.
Huom! Älä käytä yksikköjä, koska ohjelma voi tulkita m kirjaimen
markaksi ja jakaa luvun euron muuntokertoimella.

Kolmen ja neljän tekijän kertolasku määritellään valinnalla
Määritä|Kolmen tekijän kertolasku.

Kolmen tekijän kertolaskussa saat määriteltyä minimiveloituksen.
Esim, jos minimiveloitus on 0,2 ja yksikkö kentässä on 0,2*0,15
jolloin lukujen tulo 0,03 jää alle minimiveloituksen 0,2 joten
käytetään sitä määritettäessä rivihintaa määrä * yksikkö-kentän
tulos * a-hinta

Yksikkö kentässä voidaan antaa jopa neljän tekijän kertolasku
(esim. määrä*l*k*s) ja tulos voidaan sijoittaa Määrä-kenttään.
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Tuotteen etsiminen viivakoodilla

Tuotekortiston Viivakoodi-sarakkeeseen syötettyä viivakoodia voi
nyt myös käyttää tuotteen etsimiseen tuoteriville.

- Siirrä kohdistin tuoterivin Tuotenumero-kenttään.
- Lue viivakoodi lukijalla ja paina ENTER
- Ohjelma etsii ko. viivakoodin mukaisen tuotteen

Viivakoodin tulostuspulman ratkaisu

Jos Viivakoodi ei piirry tai piirtyy "valkeana" kokeile määrittää
laskunsyöttötilassa Määritä|Viivakoodi|Yhteensopiva tila.

Tällöin ohjelma piirtää viivakoodin vanhemmalla piirtotavalla.

Omalomake myös tallentaa

Omalomake-painikkeen lopussa ohjelma kysyy nyt, tallennetaanko
lasku.

Tuotekortiston kenttien arvoja laskulomakkeelle

@TU_-alkuisilla muuttujilla saat laskuun, tilausvahvistukseen tai
lähetteeseen tulostumaan tuotekortistossa olevia tietoja, esim.
@TU_Hyllypaikka tulostaa tuotteen hyllypaikan

Huom! muuttujan pitää olla ennen vastaavaa @TUOTERIVI-
muuttujaa.

Em. koodit syötetään laskulomakesovitukseen, jota pääset
muokkaamaan esimerkiksi valitsemalla Määritä | Perustiedot |
Tiedostot ja tulostus | Lomakesovitus | Muokkaa.
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Laskun tulostaminen kirjemäisesti

Voit tulostaa kirjemäisen laskun käyttämällä uusia muuttujia:

Vapaamuotoisen tekstin sekaan voit kirjoittaa muuttujia, kun tekstiä
ei sijoiteta <> -merkkien väliin.

Kun vapaamuotoinen teksti ei ole väkästen <> välissä, välilyönnit
säädetään seuraavin muuttujin:
@VÄLISTYS tai @12  Vaihtaa välistyksen
@VÄLISTYSON = tasaa välilyönnit siten, että harventaa välilyöntien
kohdalta
@VÄLISTYSOFF = yksi välilyönti tulostuu yhtenä välilyöntinä

Vakioteksti tulostuu normaalisti lihavoituna (boldilla). Voit vaihdella
tulostustapaa käyttäen muuttujia:
@BOLDON = vakioteksti tulostuu lihavoituna
@BOLDOFF = vakioteksti tulostuu normaalina (ei-lihavoituna)
@BOLD tai @11 =  vaihtaa vakiotekstin
lihavoimattomaksi/lihavoiduksi

Tulostuskohdan voit säätää muuttujilla:
@NOSTA,@10 = Nostaa tulostuskohdan edellisen rivin tasalle

Tulostuskohdan nostaminen ylöspäin:
@NOSTA1 - @NOSTA20, @LASKE-1 - @LASKE-20 = Nostaa
tulostuskohtaa x mm ylöspäin

Tulostuskohdan laskeminen alaspäin:
@LASKE1 - @LASKE20, @NOSTA-1 - @NOSTA-20 = Laskee
tulostuskohtaa

Laskun loppusumman ja siihen sisältyvän ALV:n tulostaminen:
@HSSUMMA,@13
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Seuraavassa on esimerkki lomakesovituksesta kirje3.lom:

@11
<Atsoft Oy Mäkinen>                    MALLITULOSTE LASKUSTA
<Malminkaari 21 B>
<00700  HELSINKI>                      @PÄIVÄMÄÄRÄ

@LASKUTUSNIMI
@LASKUTUSLISÄNIMI
@LASKUTUSOSOITE
@LASKUTUSPAIKKA

@12
PALAUTTEENNE KOTISIVUILTAMME 30.10.2006

         Kiitämme mielenkiinnostanne Asteri ohjelmia kohtaan.
         Tiedustelitte mahdollisuutta tulostaa lasku kirjeen
         näköisenä tulosteena.
         Asteri laskutusohjelmassa on mahdollisuus muokata
         lomakesovitus haluttuun muotoon
         toiminnallisten ominaisuuksien puitteissa.

         Nykyisessä laskutusohjelman versiossa teksti tulostuu
         @11 kavennettuna @11 ja muuttujien tulostaminen
         kirjemuotoisen tekstin sekaan ei onnistu

         Selvitimme mahdollisuutta kehittää laskutusohjelman
         laskun tulostetta niin, että siitä saataisiin
         kysymänne muotoinen tuloste.

         Tämä tuloste on esimerkki laskusta, jonka lomakesovitus
         on tehty niin että lasku tulostuu kirjeen muotoisena.

         Asteri laskutuksen hinta on @LOPPUSUMMA €
         (sis. ALV 22% @ALVYHTVERO €).
         Laskun numero @LASKUNNUMERO . Pankkitilimme numero on
         405556-172.
         ja ohjelman voi maksaa viitenumerolla @VIITENUMERO[1]
         eräpäivään mennessä.

<Kunnioittavasti>

<________________________________________>
<ATSOFT OY MÄKINEN>
@11   @12
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Kassa-alennuksen ehdottaminen

Myyntireskontrassa suoritusta kirjattaessa ohjelma ehdottaa nyt
kassa-alennuksen käyttöä, jos kassa-alennus vielä voimassa ja
lasku tulisi näin kokonaan maksetuksi.

Omalomaketulosteet

Asiakaskortistossa, tuotekortistossa ja SQL-kyselyissä on nyt 20 kpl
omalomaketulosteita, joissa voit itse valita tulostuvat kentät ja
niiden muotoilun.



11/20 Asteri laskutus / Asteri lähetelaskutus – Vuosipäivitys 14.9.2007



12/20 Asteri laskutus / Asteri lähetelaskutus – Vuosipäivitys 14.9.2007

Laskutusosoitteen ja toimitusosoitteen välinen yhteys

Jos Sinulla on paljon toimitusosoitteita, jotka tulet vahingossa
syöttäneeksi laskutusosoitteeksi, saat nyt syöttämäsi
laskutusosoitteen siirtymään automaattisesti toimitusosoitteeksi ja
oikean laskutusosoitteen tulemaan automaattisesti
laskutusosoitteeksi:

- Syötä asiakaskortistoon Toimitusosoite-kenttään sama numero
kuin on ko. rivin Numero-kentässä

- Syötä asiakaskortistoon Laskutusosoite-kenttään kyseistä
toimitusosoitetta vastaavan laskutusosoitteen asiakasnumero

- Kun syötät laskuun laskutusosoitteeksi ko. asiakasnumeron,
ohjelma viekin tämän toimitusosoitteeksi ja etsii vastaavan
laskutusosoitteen

HUOM! Saat ohjelman toimimaan vanhalla tavalla, eli esim. saman
laskutus- ja toimitusosoitteen, kun otat ko. ruksin pois kohdassa
Määritä|Toimitusosoite
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Kortiston otsikot leikepöydälle

Kortisto-työvaiheiden Muokkaa|Kopioi leikepöydälle – toiminto
kopioi nyt tarvittaessa myös kenttien otsikot.

Pikakäynnistys

Asteri Laskutuksen voi käynnistää siten, että ohjelma hyppää
suoraan tietyn yrityksen tiettyyn työvaieeseen kyselemättä yrityksen
ja työvaiheen valintaa.

Tämä pikakäynnistys tapahtuu komentoriviparametrilla, joka on
muotoa

laskutustietokannannimi*työvaihe

eli syötä esimerkiksi DOS-kehotteessa (tai tee eräajotiedosto esim.
malli.bat, jossa on) jokin seuraavista riveistä

winlrk malli\malli.wls*asiakaskortisto
winlrk malli\malli.wls*tuotekortisto
winlrk malli\malli.wls*pikakortisto
winlrk malli\malli.wls*laskunsyöttö
winlrk malli\malli.wls*myyntireskontra

jolloin ohjelma käynnistyy ko. yrityksen ko. työvaiheeseen.
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Asteri Tehtäväseuranta

Asteri Tehtäväseuranta –ohjelma on erikseen ostettavissa oleva
maksullinen paketti, jolla tilitoimisto tai muu Asteri-ohjelmien
tehokäyttäjä voi hoitaa
- asiakashallintaa
- toistuvien tehtävien seurantaa
- eri Asteri-ohjelmissa käytetyn ajan seurantaa yritys- ja

työntekijäkohtaisesti
- eri Asteri-ohjelmissa tehtyjen suoritteiden määriä yritys- ja

työntekijäkohtaisesti
- em. asioiden laskuttamista asiakkaalta Asteri Lähetelaskutus –

ohjelman avulla

Asteri Laskutus toimii tehtäväseurantaohjelman kanssa
yhteistyössä seuraavasti:

- Laskutusohjelma kysyy nimikirjaimet, kenen tietokoneella ollaan,
jos ko. tietoa ei ole aiemmin annettu. Nimikirjaimet tallentuvat
c:\asterits\ttnimi.oma-nimiseen tiedostoon.

- Jatkossa nimikirjaimet kysytään, jos yritysluettelo-ikkunan
Määritä|Aikaleiman työntekijännimen kysyminen on päällä

- saman istunnon aikana työntekijännimen voi vaihtaa
Yritysluettelo-ikkunan valinnalla Määritä|Aikaleiman työntekijän
nimi

- Aina kun siirrytään yritykseen, ohjelma lyö aikaleiman, että ko.
henkilö alkoi käsitellä ko. yrityksen aineistoa

- Aina kun poistutaan yrityksestä tai lopetetaan ohjelma, tallentuu
aikaleima, että ko. henkilö lopetti ko. yrityksen käsittelyn.

- Jos et halua poistua tilanteesta, mutta haluat että ajan kuluminen
ei kirjaudu ko. yrityksen kohdalle, napsauta Tauolle-painiketta ja
vastaa Kyllä, haluat aloittaa tauon. Kun haluat jatkaa
työskentelyä, paina Lopeta tauko ja vastaa Kyllä, haluat lopettaa
tauon.

Asteri Lähetelaskutus -lisäosan Tiedosto|Siirtotiedosto|Tuo -
toiminnolla voit tuoda tehtäväseurannassa tehtyä läheteaineistoa
laskutettavaksi.
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ASTERI LÄHETELASKUTUKSEN UUSIA OMINAISUUKSIA

A-hinta läheteriville

Yleensä lähetteelle ei tulostu hintatietoja.

Jos kuitenkin haluat ne näkyviin, valitse Määritä|Tilaus/lähete-
tuoterivi ja rastita kohta ”Tulosta a-hinta läheteriville”

Näin a-hinta tulee näkyviin niillekin riveille, jotka on
lomakesovituksessa koodattu @LÄHETERIVI-muuttujaa käyttäen.
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Finvoice-verkkolaskujen katselu

Yritysluettelo-ikkunan Tiedosto|Tarkastele finvoice laskuja -
toiminnolla voit katsella mitä tahansa Finvoice-laskuja
nettiselaimessa aseteltuna.
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Esimerkki lähtevän Finvoice laskun tarkastelusta
nettiselaimessa:
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Finvoicen uusia määrityksiä

Finvoicen määritysikkunassa on nyt välilehtiä, jotta mahtuu
enemmän määrityksiä:

Finvoice verkkolaskussa voidaan tallentaa myös
BuyerArticleIdentifier

ArticleIdentifier ja BuyerArticleIdentifier elementtiin voidaan valita
tallentumaan joko tuoterivin tieto tai tieto tuotekortistosta

EAN-koodi ArticleIdentifier -elementtiin.

Jos halutaan lisäksi ilmoittaa ostajan tuotenumero (eri kuin EAN)
voidaan se sijoittaa BuyerArticleIdentifier -elementtiin.
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Finvoice verkkolaskussa voidaan määrittää, tallentuuko
<BuyerPartyIdentifier> -kenttään Y-tunnus Y-tunnus kentästä vai
asiakasnumero

Finvoiceen keskusliikelaskutus- ja kauttalaskutusominaisuuksia
määritettävissä tallentumaan:
- Rivikohtaisina tietoina ZLP, DI ja CAC (ZLP laskutuspalkkio, DI

edelleen menevä alennus ja CAC kassa-ale) SubInvoiceRow
elementtiin

- Rivikohtaisina tietoina
- Ostajan tilausnumero <RowIdentifier>
- Ostajan tilauspäivä <RowIdentifierDate>
- Läheteluettelon/kuormakirjan numero <RowWaybillIdentifier>
- Kuormakirjan päivämäärä <RowDeliveryDate>
- Kaupan tavararyhmittely valtakunnallinen hyödykeryhmän

numero <RowFreeText>
- <InvoiceRecipient> lohkoon määritettävissä tallentumaan

laskutus tai toimitusosoite

Laskun syöttötilassa määritä tilaus/lähte/tuoterivi lisätty
valintamahdollisuus lisätä viitteenne (ostajan tilausviite) laskun
tuoteriville tilausta lähetteeksi ja lähetettä laskuksi muutettaessa
       Lähete yyyy / p.k.vvvv / Viitteenne: 123223
       Tilaus xxxx / p.k.vvvv / Viitteenne: 123223
jolloin Finvoice muotoiseen laskuun, jossa on useita tilauksia,
voidaan tallentaa laskurivikohtaiseksi tiedoksi ostajan tilausviite
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KURSSEJA JA ESITTELYPÄIVIÄ HELSINGISSÄ
Palkanmaksu peruskurssi, maanantai 22.10.
Kirjanpito peruskurssi, tiistai 23.10.
Tilaustenkäsittely keskiviikko 24.10.
Isännöinti peruskurssi, torstai 25.10.
Isännöinti jatkokurssi, perjantai 26.10.
Ostoreskontra peruskurssi tiistai 20.11.
Palkanmaksu jatkokurssi 21.11.
Kirjanpito jatkokurssi 22.11.
Kurssin kesto on 11.00 - 15.00. Tulokahvi tarjoillaan 10.45
alkaen. Kurssin hinta on 100 euroa. Hinta sisältää ALV:n
(Ylläpitosopimusasiakas - 20% = 80 euroa).

Jouluglögi 14.12.2007
Tervetuloa perinteiselle jouluglögille perjantaina 14.12. klo
13:00 - 16:00 Tarjolla on glögiä ja jouluista purtavaa sekä
tietoiskuja ajankohtaisista aiheista.

Palkanmaksun sähköinen vuosi-ilmoittaminen 7.-.9.1.2008
Järjestämme tammikuussa 7.-9.1.2008 maksuttomat
neuvontapäivät sähköisestä vuosi-ilmoittamisesta.
Luennot alkavat klo 13:00 ja niissä käydään läpi
palkanmaksusta annettava sähköinen vuosi-ilmoitus
verottajalle.

Osallistuminen etäkurssilaisena internetin kautta
Helsingin tilaisuuksiin voi osallistua myös etäkurssilaisena
internetin kautta. Tarvitset vain toimivan nettiyhteyden ja
uudehkon tietokoneen jossa on kaiuttimet tai kuulokkeet.

Ilmoittautuminen, lisätiedot, ajankohtainen aikataulu
Tilaisuuksiin on rajallinen määrä paikkoja, ilmoittaudu
ennakkoon. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.
Lisätietoa   www.atsoft.fi/kurssit.htm
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