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ASTERI LASKUTUKSEN VUOSIPÄIVITYS 23.4.2010 
 
Hyvä lukija, 
 
Tämä on Asteri Laskutuksen ja Lähetelaskutuksen vuosipäivitys 2010. 
 
Toimitamme vuosipäivityksen jo nyt keväällä, koska 
arvonlisäveroprosentit muuttuvat 1.7.2010 alkaen. 
 
Tässä vihkosessa kerromme, miten voit toimia Asteri Laskutuksessa ja 
Lähetelaskutuksessa alv-prosenttien muuttuessa. 
 
Annamme myös ohjeet, miten saat tilisiirtolomakkeeseen näkyviin IBAN- 
ja BIC-muotoisen tilinumeron, koska se tulee pakolliseksi 1.7.2010 alkaen. 
 
Lisäksi esittelemme muita ominaisuuksia, joita ohjelmiin on tullut 
edellisen, 9.9.2009 toimitetun, vuosipäivityksen jälkeen. 
 
Viime hetken tiedot kotisivultamme 
 
Tarkista viime hetken vinkit kotisivultamme ennen päivityksen 
asentamista. 
 
Laskutus   www.atsoft.fi/wlpv.htm 
Lähetelaskutus www.atsoft.fi/wllpv.htm 
 
Ilmaista mainostilaa referenssilistalla ylläpitoasiakkaillemme 
 
Julkaisemme kotisivullamme 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 
 
 
 



1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 
Jos et asenna päivitystä netistä, käytä cd:tä. Laita cd asemaan. Sulje 
laskutusohjelma. Jos alkutaulu ei käynnisty, valitse Käynnistä|Suorita. 
Kirjoita Avaa-kohtaan d:\asenna.exe (tarvittaessa tutki Oman tietokoneen 
kautta mikä on cd-aseman levytunnus, voi olla muukin kuin d).  

 
Kun päivitys on asentunut, käynnistä ohjelma ja valitse Ohje|Tietoja 
Asteri Laskutuksesta. Tarkista, että päivämäärä on 23.4.2010 tai uudempi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos ohjelma ei päivittynyt, katso yritysluettelosta, mihin hakemistoon 
ohjelma on asennettu ja suorita päivitys uudestaan vaihtaen Unzip to 
Folder -kohtaan oikea hakemisto. 

   
4/28                                         Asteri Laskutus - Vuosipäivitys 23.4.2010 



   
Asteri Laskutus - Vuosipäivitys 23.4.2010 5/28 

2. PERUSLASKUTUKSEN OMINAISUUKSIA 
 
2.1. ARVONLISÄVEROLAIN MUUTOS 1.7.2010 JA ASTERI LASKUTUS 
 
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta astuu voimaan 1.7.2010. 
(www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091780) 
 
Siinä säädetään mm., että arvonlisäveroprosentteja ovat 23%, 13% ja 9%. 
Ravintola- ja ateriapalvelujen verokannaksi tulee 13%. 
 
Tarvitsenko ohjelmapäivityksen? 
 
Suosittelemme ohjelman päivittämistä tuoreimpaan versioon, kun uudet 
ALV-kannat astuvat voimaan 1.7.2010. Tässä vuosipäivityksessä on otettu 
huomioon verokantojen nousu. 
 
Vanhemmissa ohjelmaversioissa 9.2.2010 saakka on tilaa vain neljälle 
arvonlisäverokannalle sekä 0-prosenttiselle ja verottomalle myynnille. 
 
Erilaisten oikaisuerien vuoksi samassakin laskussa voi olla sekä vanhoja 
että uusia verokantoja. Lisäksi tilastojen kannalta on mukavaa saada 
samaan tietokantaan sekä ennen 1.7.2010 olleita että sen jälkeisiä laskuja. 
 
Jos 4+2 verokantaa riittää Sinulle jatkossakin, et tältä osin tarvitse tätä 
vuosipäivitystä. 
 
Esim. jos Sinulla on aiemmin ollut vain 22-prosenttista myyntiä, mahtuu 
23-prosenttinen myynti samaan tietokantaan jatkoksi, kunhan perustat sille 
oman verokannan toiminnolla Määritä | Perustiedot | ALV. 
 
Jos Sinulla on ollut hyvin monta verokantaa käytössäsi, selviät ilman 
ohjelmapäivitystä, jos perustat 1.7.2010 alkaen uuden ”yrityksen”, jonne 
perustat 23%, 13% ja 9% verokannat. Tällöin Sinun on tarvittaessa 
hypittävä ”yrityksestä” toiseen ainakin siirtymävaiheen aikana. Myöskään 
et saa jatkossa samoille tilastoille ennen 1.7.2010 ollutta myyntiä ja 
1.7.2010 jälkeistä myyntiä. 



 
Jos asennat tämän vuosipäivityksen, saat ohjelmaan mahtumaan seitsemän 
verokantaa sekä 0-prosenttisen ja verottoman myynnin. 
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Miten muutan hinnastoon uudet verokannat ja hinnat? 
 
Arvonlisäverolain muutos 1.7.2010 saattaa vaikuttaa myymiesi tuotteiden 
arvonlisäveroon. Se voi myös vaikuttaa tuotteittesi myyntihintoihin. 
 
Tapa 1: 
 
Uudet hinnat ja alv-prosentit voit muuttaa käsin näppäilemällä 
tuotekortistoon joko laskunsyöttötilan Tuotteet-ikkunassa tai 
Tuotekortisto-työvaiheessa. 
 
Syötä Myyntihinta-kenttään mahdollinen muuttunut hinta. Syötä myös 
ALVkoodi-kenttään mahdollinen muuttunut arvonlisäveroprosentti. 
 
Tapa 2: 
 
Tuotekortisto-työvaiheessa on toiminnot Muokkaa|Korvaa ja 
Muokkaa|Muuta tietoa. 
 
Esimerkki 1: 
Muokkaa|Korvaa-toiminnolla voit valita seuraavasti: 
 

jolloin kaikki 22-prosenttiset tuotteet muuttuvat 23-prosenttisiksi. 
Vastaavalla tavalla voit muuttaa 12-prosenttiset 13-prosenttiksi ja 8-
prosenttiset 9-prosenttisiksi. 
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Esimerkki 2: 
Jos haluat hinnoitella tuotteet uudelleen vakiokertoimella, voit käyttää 
Muokkaa|Muuta tietoa. 
 
Jos olet muuttamassa entisten 22-prosenttisten tuotteiden bruttohintaa 
siten, että nettohinta säilyy samana, muuta ensin Myyntihinta kertomalla 
se luvulla 1,0081967 (eli luvulla 1,23/1,22). 

 
Valitse sitten sama toiminto uudelleen laittaen täplä kohtaan ”Pyöristäen 2 
desimaalin tarkkuuteen”. 
 
Ravintola- ja ateriapalvelut 
Jos myyt ravintola- ja/tai ateriapalveluja, muuta ko. tuotteisiin 
veroprosentiksi 13. 
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Miten määrittelen uudet ALV-prosentit? 
 
 
Valitse Määritä|Perustiedot|ALV ja syötä sinne esim. seuraavasti: 
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Miten saan uudet alv-prosentit näkymään laskussa? 
 
Lomakesovitusmuuttuja @ALV-ERITTELY tulostaa laskuun uudetkin 
verokannat, esim. seuraavasti: 

 
Jos haluat eritellä verokantoja itse määräämäsi kaltaisena taulukkona, voit 
käyttää uusi lomakesovitusmuuttujia 
              @ALV5TEKSTI 
              #ALV5PERUSTE 
              #ALV5VERO 
              #ALV5BRUTTO 
              @ALV6TEKSTI 
              #ALV6PERUSTE 
              #ALV6VERO 
              #ALV6BRUTTO 
              @ALV7TEKSTI 
              #ALV7PERUSTE 
              #ALV7VERO 
              #ALV7BRUTTO 
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Voit sijoitella muuttujia laskulomakesovituksessa haluamiisi kohtiin.  
 
Tulostuva lasku voi olla esim. tällainen: 
 

 
 
Miten tulostan ALV-erittelylistan? 
 
Kuten ennenkin eli valinnalla Tulosta|ALV-erittelylista. 
 
Tämä vuosipäivitys tulostaa automaattisesti paperille vain ne verokannat, 
joissa on valitsemallasi ajanjaksolla nollasta eroavia summia. 
 
Jos käytössä on vain yksi verokanta, lista tulostuu yksirivisenä: 
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Jos käytössä on kaksi verokantaa, joista toinen 0% tai veroton, tulostuu 
yksirivisenä: 
 

 
 
Muussa tapauksessa tulostuu kolmirivisenä: 
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Miten laskutuspäiväkirjat muuttuvat? 
 
Tässä vuosipäivityksessä uudet verokannat ovat mukana toiminnoissa 

- Tulosta|Laskutuspäiväkirja ja 
- Tulosta|Laskutuspäiväkirja bruttosummin 
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2.2. IBAN JA BIC PAKOLLISIA TILISIIRTOLOMAKKEESSA 
1.7.2010 ALKAEN 

 
Tilisiirtolomakkeessa on viimeistään 1.7.2010 alkaen oltava näkyvissä 
pankkitili IBAN- ja BIC-muodossa. 

 
Valitsemalla Määritä|Perustiedot pääset syöttämään laskuttajan IBAN-
tilinumerot ja BIC-koodit. 
 
Jos IBAN ja BIC ovat vielä tyhjiä ja vain suomalainen tilinumero syötetty, 
voit käyttää >> -painikkeita, jolloin ohjelma muodostaa suomalaisen 
tilinumeron perusteella IBANin ja BICin. 
 
Valitse myös, että IBAN ja BIC tulostetaan aina näkyviin. 
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Tilisiirron alaosaan tulostuva maksujenvälitysehtoteksti on muuttunut 
vuonna 2010. Uudet tekstit ovat: 
 
"Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain" 
"maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella" 
"Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-" 
"förmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit" 
 
Jos olet perustanut yrityksen laskutusaineiston aiemmalla kuin 15.4.2010 
ohjelmaversiolla, käy korjaamassa maksujenvälitysehtotekstin sanamuoto 
esimerkiksi seuraavasti: 
 

- Valitse Määritä|Tilisiirrot kehysten paikat ja tekstit | 
Siirtymävaiheen tilisiirto (2008-2010) 

- siirry Tilisiirron tekstit -välilehdelle 
- paina Aseta suomi/ruotsi 

 
Jos olet muokannut muita tekstejä omien tarpeittesi mukaan, ei ehkä 
kannata painaa Aseta suomi/ruotsi, vaan kirjoittaa uudet 
maksujenvälitystekstit käsin näppäilemällä. 
 
Pankkiviivakoodin saa tulostumaan näkyviin ja aseteltua oikealle kohdalle 
valitsemalla Määritä|Pankkiviivakoodi|Siirtymävaiheen tilisiirto (2008-
2010). 
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2.3. VAPAAN TEKSTIN TUOTERIVIT TUOTEKORTISTOSTA 
 
Laskua ja lähetettä paperille tulostettaessa tulkitaan nyt vapaaksi 
tekstiriviksi sellainen, jossa tuotenumero on olemassa, kunhan selitteen 
lisäksi ei ole muita tyhjästä tai nollasta eroavia kenttiä. Näin ollen voit 
tehdä tuotekortistoon valmiita vapaan tekstin rivejä "tuotteiksi", joita voit 
kutsua laskulle "tuotenumeron" perusteella. 

 
2.4. TEHOHAKUKENTÄT 
 
Tehokas Etsi-painike on nyt Asiakkaat-, Tuotteet-, Rivitila- ja Palauta 
lasku avoimeksi -ikkunassa: 

- syötä etsittävän tekstin pätkä ja paina Etsi 

 
Asiakkaat- ja Tuotteet-ikkunassa on lisäksi: 

- pikasiirtyminen valittuun kenttään alaspudotuslistan avulla 
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- kohdalla olevan asiakkaan/tuotteen nimi näkyy ikkunan 
otsikkopalkissa 



2.5. VIE KORTISTOON TOIMITUSOSOITE 
 
Laskunsyöttöikkunassa on nyt Vie kortistoon -painike myös 
toimitusosoitetta varten. 
 
 
2.6. KÄTEISKUITTIEN TULOSTUSKAPPALEIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
 
Käteiskuittien lukumäärälle on nyt oma kenttänsä perustiedoissa. 
 
 
 2.7. TIEDONMUUTTAMISTOIMINTO 
 
Kortistojen Muokkaa|Muuta tietoa -toiminnossa on nyt 
rajausmahdollisuus, jonka avulla voit kohdistaa muokkauksen osaan 
kaikista riveistä, esim. tietyn postinumeroalueen asiakkaisiin tai tietyn 
tuoteryhmän tuotteisiin. 
 
Toinen uusi ominaisuus on vaihtoehto: Lasketaan kahden kentän erotus. 
 
Tämä soveltuu esimerkiksi vesiosuuskunnan lukemalaskutukseen. 

   
Asteri Laskutus - Vuosipäivitys 23.4.2010 17/28 



   
18/28                                         Asteri Laskutus - Vuosipäivitys 23.4.2010 

2.8. LASKUN TUOTERIVIN JAKAMINEN USEAMMALLE 
RIVILLE 
 
@TUOTERIVI -muuttujaa edeltäville riveille voidaan tulostaa tuoterivin 
tietoja muuttujilla: 
         @TR_Tuotenumero 
         @TR_Tuoteryhmä 
         @TR_Nimike 
         @TR_Määrä 
         @TR_Yksikkö 
         @TR_a-hinta 
         @TR_yhteensä_mk 
         @TR_ale_% 
         @TR_ale_mk 
         @TR_netto_mk 
         @TR_alv_% 
         @TR_alv_mk 
         @TR_brutto_mk 
         @TR_kp-tili 
 
Esimerkiksi seuraavasti saadaan hyvinkin pitkä nimike alkamaan 
vasemmasta laidasta ja tulostumaan koko rivin pituisena. Sen jälkeiselle 
riville tulostuvat sitten kaikki tuoterivin sarakkeet sen mukaan kuin ne on 
säädetty kohdassa Määritä|Tuoterivit paperille. 

     
--------------------------------------------------------------- 
@RIVIOTSIKOT 
--------------------------------------------------------------- 
@TR_NIMIKE 
@TUOTERIVI 
@TR_NIMIKE 
@TUOTERIVI 
@TR_NIMIKE 
@TUOTERIVI 

 
 
 
 
 
 
 



2.9. TUOTERIVIN TULOSTUSMUUTOKSIA 
 
@TU_-alkuiset muuttujat tulostavat nyt tuotekortistossa olevat hinnat 
vähintään kahdella desimaalilla. 
 
Muuttuja #a-hinta pyöristi aiemmin 2 desimaalin tarkkuuteen. Nyt se 
tulostaa tarkimman luvun desimaalimäärän mukaan. 
 
Laskun tuoteriville tulostuu nyt paperille nollat myös alv-prosentti- ja alv 
euro -sarakkeeseen. 
 
 
2.10. PALAUTA LASKU AVOIMEKSI 
 
Palauta lasku avoimeksi -toiminto näyttää laskut nyt 
laskunnumerojärjestyksessä uusimmasta alkaen. 
 
 
2.11. ASIAKASYHTEENVETO: NOPEA VAI ALENNUKSET 
HUOMIOIVA 
 
Asiakasyhteenveto-tilasto kysyy nyt, otetaanko huomioon laskukohtaiset 
alennukset, joten saat tarkan mutta hitaan tulosteen vastaamalla "Kyllä" ja 
nopean mutta vain loppusumma-alennuksettomiin sopivan tulosteen 
vastaamalla "Ei". 
 
 
2.12. TILASTOISSA RUUDULLA TULOSTEEN JA 
ASIAKKAAN/TUOTTEEN/MYYJÄN NIMI 
 
Kaikissa ruudulle tulostettavissa tilastoissa on nyt otsikkopalkissa 
näkyvissä tulosteen nimi, asiakkaan/tuotteen/myyjän nimi, ajanjakso ja 
mahdollisen lisärajauksen teksti. 
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2.13. TEHOHAKU JA RAJAUS LASKUNAVAAMISESSA YM. 
 
Ikkunoissa: - Avaa vanha lasku 

- Poista vanha lasku 
- Lähete | Avaa 
- Lähete | Poista 
- Tilaus | Avaa 
-  Tilaus | Poista 

on nyt ominaisuudet: 
     - mistä tahansa kentästä haku ja rajaus 
     - yhden kentän haku/rajaus: myös Näytä tulosjoukko 
     - Näytä kaikki -painike 

- ikkunan koko muutettavissa, jolloin näkyvien rivien määrä muuttuu 
 

HUOM! Haku mistä tahansa kentästä etsii kaikista otsikkotiedoista, esim.  
toimitusosoitteesta, vaikkei tämä näy ikkunassa. 
  
Esimerkki 1: 
Jos haluat näkyville kaikki ne laskut, joissa esiintyy tesktinpätkä ”aa” joko 
nimessä, toimitusosoitteessa, myyjänä tai missä tahansa muussa 
otsikkotietojen kentässä, kirjoita tekstikenttään ”aa” ja paina Rajaus. Voit 
valita esiin tulevista laskuista jonkun avattavaksi. 
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Esimerkki 2: 
Jos haluat nähdä kaikki yli 800 euron laskut, paina Yhden kentän 
haku/rajaus. Valitse Loppusumma > 800 ja paina Näytä tulosjoukko. 
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3.  LÄHETELASKUTUS-LISÄOSAN OMINAISUUKSIA 
     
3.1. LASKUT JOUKKOSÄHKÖPOSTINA 
 
Yksittäisiä laskuja voit lähettää kätevästi PdfFactoryn avulla. 
 
Massalaskujen lähettämiseen Asteri Lähetelaskutuksessa on nyt 
ominaisuus Tiedosto|Sähköpostilaskutus. 
 
Saat joukkosähköpostilaskutuksen käyttöösi seuraavasti: 
 
Vaihe 1: Asenna sähköpostin lähettävä ohjelma BLAT. Asenna blat.exe 

laskutuskansioon (yleensä C:\WINLS). 
 
Jos Sinulla on ylläpitosopimus, saat blatin sivulta  
www.atsoft.fi/laskut-sahkopostitse.htm 
napsauttamalla linkkiä 
pura-blat.exe 
jossa Sinun tulee muuttaa kansioksi C:\WINLS 
 
Jos Sinulla ei ole ylläpitosopimusta, asenna blat sivuilta www.blat.net. 
 
Vaihe 2: Tee kansio, johon pdf-laskut tallennetaan. Luo kansio 

C:\PDFAUTO: 
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Vaihe 3: Asenna pdf-tiedostot luova ohjelma PdfCreator osoitteesta 
www.sourceforge.net/projects/pdfcreator. 

 
Vaihe 4: Määritä PdfCreatorin asetukset. Kaksoisnapsauta työpöydällä 

olevaa PDFCreatorin pikakuvaketta. 
 

 
Tee asetukset yo. kuvan mukaan. Jos ohjelma on englanninkielinen niin:  
Printer|Options -> Auto-save  
o ruksaa Use Auto-save  
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o Autosave format = PDF  



o Filename = <Title>  
o ruksaa Use this directory for auto-save  
o syötä apukansiosi polku esim. c:\pdfauto\  
o alempiin kohtiin ei rukseja  
o paina Save  

 
Vaihe 5: Päivitä Asteri lähete/laskutus ohjelman tukisivulta 1C-kohdasta 

tai asentamalla vuosipäivityslevyltä. 
 
Vaihe 6: Lisää asiakkaille sähköpostiosoitteet asiakaskortistoon 

Sähköposti-kenttään. 
 

 
Vaihe 7: Tulosta laskut. Lähettäminen tapahtuu laskunsyöttötilan 

toiminnolla Tiedosto|Sähköpostilaskutus. 
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Vaihe 8: Sähköpostita laskut. 
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3.2. ERÄAJOLASKUTUKSESSA 
 
Voit määrittää minkä tahansa asiakaskortistossa olevan kentän perusteella 
rajausehdon, keille asiakkaille lasku tulostetaan. Näin voit ohjelman eri 
toimintoja yhdistelemällä esim. tulostaa joillekuille sähköpostina, 
joillekuille paperille ja joillekuille Finvoicena. 
 

 
 
3.3. ITSELASKUTUS/KALALASKUTUS VERKKOLASKUNA 
 
Finvoice tallennuksessa Seller -välilehdellä valittavissa kohta  
[ ]Itselaskutus,  
jolloin Finvoice laskuun tallentuu laskun saajaksi laskuttajan tiedot. 
 
Tätä voit käyttää erikoistilanteessa: itselaskutuksessa / kalalaskutuksessa, 
jossa ostaja laatii Asteri laskutuksella myyjän puolesta laskun ja siirtää 
myyntilaskut Finvoice muodossa Asteri ostoreskontraan. 
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4. YHTEYSTIEDOT, TUKI 
 
Käyttäjätukea on saatavilla puhelimitse sekä sähköpostilla. Voit myös 
tutkia kotisivuiltamme www.atsoft.fi vastauksia ajankohtaisiin 
kysymyksiin. 
 
 

Käyttäjätuki  
Puh (09)350 7530 
Fax (09) 350 75321 
atsoft@atsoft.fi 
www.atsoft.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atsoft.fi/
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