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Hyvä Asteri Laskutuksen käyttäjä! 
 
Tämä on Asteri Laskutuksen ja Asteri Lähetelaskutuksen 
vuosipäivityksen 6.10.2015 ohjevihkonen. 
 
Tässä ohjeessa kerromme ajankohtaisista em. ohjelmiin liittyvistä 
asioista.  
 
Tähän ohjeeseen liittyy päivitetyt ohjelmaversiot 6.10.2015. Ne 
sisältävät kaikki kuluneen vuoden aikana ohjelmaan tulleet 
korjaukset, siistimiset ja uudet toiminnot. 
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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 6.10.2015 tai uudempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

2.1 TULOSTIMEN KYSYMINEN 

 
Määritä|Tulostimen kysyminen -kohdassa on nyt 
ensiasennuksen jälkeen oletuksena, että kysytään. Tämä on 
hyödyllistä mm. Windows 10:ssä, jossa oletuksena on 
"Microsoft print to PDF". 
 

2.2 TULOSTUKSESTA 

 
Jos perustietojen rahayksikkö on jätetty tyhjäksi (esim. USD:tä 
varten), otsikoihin tulee nyt tyhjä rahayksikkö. 
 

2.3 MYYNTIRESKONTRAN MUUTOKSIA 

 
Asiakkaan nimi –saraketta on levennetty kuvaruudulla, jolloin 
pystyt helpommin erottelemaan toisistaan asiakkaat, joiden nimi 
alkaa hyvinkin samantyylisesti. 
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Termi "perintäkulut" on muutettu olemaan "huomautusmaksu". 

 
Reskontran perustiedoissa KTL-välilehdellä voit nyt syöttää 
tilinumeron joko suomalaisessa muodossa tai IBAN-muodossa. 
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3 ASTERI LÄHETELASKUTUKSEN 
OHJELMAMUUTOKSIA 

 

3.1 FINVOICE-VERSIO 2.01 

 
Pankit luopuvat vanhemmista Finvoice verkkolaskujen 
versioista 1.0, 1.1. ja 1.2. 
 
Asteri on jo pitkään tukenut Finvoicen uudempia versioita 1.3 ja 
2.01.  
 
Tässä vuosipäivityksessä on vielä tullut joitakin hienosäätöjä 
Finvoice 2.01:n tuottamiseen, joten päivityksen asentaminen 
kannattaa senkin vuoksi. 
 
Lisäksi Finvoicen katseluikkunassa on nyt painike Paperille 
laskujen luettelo. 
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Finvoicessa loppusummaan kohdistuva alennus otetaan nyt 
näkyviin vapaana tekstirivinä. 

 
 
 

3.2 LASKUT JOUKKOSÄHKÖPOSTILLA 
 

Nyt voit määritellä tauon, joka helpottaa, ettei joukkolähetystäsi 
luulla roskapostiksi. 
 
Ohjelmassa on myös pysähtymismahdollisuus 
pulmatilanteessa. 
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3.3 TILAUKSEN AVAAMISVAIHEESSA 

 
Vanhaa tilausta avattaessa näyttää nyt avoimet ja erääntyneet 
ja laskee tuoterivit läpi. 
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4 SUORITUSTEN MASSAKIRJAUS 
ILMAN PANKIN 
ERÄSIIRTOSOPIMUSTA 
 
Asteri Laskutuksen myyntireskontrassa on ennestään toiminto, 
jolla voit lukea suuren määrän saapuneita suorituksia kerralla, 
kirjaamalla ne pankista noudetusta Saapuneet viitemaksut –
tiedostosta (aiempi nimi KTL, konekielinen tapahtumaluettelo). 
Sen käyttö edellyttää kuitenkin eräsiirtosopimusta pankin 
kanssa. 
 
Nyt on mahdollista tuoda tehokkaasti suuria määriä suorituksia, 
vaikka pankin kanssa olisi vain tavallinen verkkopankkisopimus.  
 
Tähän käyttöön on Asteri-tuoteperheessä uusi, erikseen 
maksullinen jäsen, Tapahtumat netistä –ohjelma. Se on 
alunperin tehty nettipankkitapahtumien viemiseksi Asteri 
Kirjanpitoon, mutta siellä on myös KTL-painike, jolla saat 
tallennettua viitteelliset panotapahtumat KTL:ksi, jonka voit 
lukea myyntireskontraan. 
 
Ohjelma toimii seuraavasti: 
 
- maalataan ja kopioidaan verkkopankissa kuvaruudulle tuleva 

tilitapahtumien luettelo taikka pdf-, htm- tai csv-muotoinen 
verkkotiliote 

- liitetään kopioitu aineisto Tapahtumat netistä –ohjelmaan 
- painetaan tulkintapainiketta, jolloin ohjelma muuntaa 

kopioidun aineiston selkeäksi, Asteri Kirjanpidon päiväkirjan 
muotoiseksi 

- painetaan KTL-painiketta ja luetaan syntynyt KTL-tiedosto 
Asteri Laskutuksen myyntireskontraan 

 
Tapahtumat netistä –ohjelma tunnistaa kaikkien Suomessa 
toimivien pankkien aineistoja useissakin eri kopiointimuodoissa. 
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Lisäksi löytyy tulkinnat mm. XML-, Amex-, Eurocard-, 
Mastercard-, PayPal- ja Finvoice-aineistoille. 
 
Ohjelman esite ja kokeiluversio löytyvät sivulta 
http://www.atsoft.fi/esitetn.htm  
 
Esimerkiksi OP:n verkkopalvelusta kopioidaan Tapahtumat 
netistä –ohjelmaan: 

 

http://www.atsoft.fi/esitetn.htm


   
Asteri Laskutus/Lähetelaskutus – Vuosipäivitys 6.10.2015 13/15 

Jos tulkinnan tuloksessa on panotapahtumia, joissa Selite2:ssa 
on viitenumero, KTL-painikkeesta syntyy niille KTL-tiedosto. 
Sen voit lukea Asteri Laskutuksen myyntireskontraan tavallisen 
KTL:n tapaan. 
 



   
14/15                                           Asteri Laskutus/Lähetelaskutus – Vuosipäivitys 6.10.2015 

5 PILVIKÄYTTÖ 
 
Asteri Laskutusta ja Asteri Lähetelaskutusta käyttäessäsi 
Sinulla on nykyisin mahdollisuus tavoittaa monia 
nettiaikakauden mukanaan tuomia hyötyjä, jos asennat Asteri-
ohjelman pilveen. 
 
Pilven toteuttamiseksi on monia vaihtoehtoja, joista yksi on 
DropBox, joka on tiettyyn tallennustilarajaan saakka maksuton. 
Se ei ole Atsoftin tuote eikä sen asentaminen tai neuvonta 
kuulu Asterin ylläpitosopimuksen piiriin.  
 
Voit kuitenkin ostaa meiltä konsultointia ottamalla yhteyttä 
antti@atsoft.fi 
(09)350 75 313 
Veloitetaan tuntihinnaston mukaan. 
 
Pilveä voit hyödyntää esim. seuraavantyyppisillä 
ratkaisumalleilla: 

 
- Pilvi voi olla Asteri-ohjelmien paikkana, jossa voit käyttää niitä 

kaikilta asennetuilta koneilta 
- Voit tallentaa pilveen varmuuskopiosi 
- Pilven avulla voit siirtää aineistoa koneelta toisille  
- Voit kopioida aineiston aluksi pilvestä omalle koneellesi ja 

työskentelyn jälkeen muokattuna takaisin pilveen  
- Voit asentaa niin, että ohjelmat käynnistetään pilvessä ja niitä 

käytetään siellä  
- Voit asentaa kullekin tilitoimiston asiakkaalle eri pilven, johon 

tilitoimisto vie Asterin tulosteet asiakkaan katsottaviksi 
- Voit asentaa eri pilven eri tilitoimistoasiakkaille, jolloin kukin 

asiakas voi osaltaan käsitellä aineistoa. Tätä tapaa voit 
käyttää vaikka silloin kun asiakasyritys tekee osan lähetteiden 
ja laskujen kirjoittamisesta ja tilitoimisto loput työvaiheet 

 
 

mailto:antti@atsoft.fi
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6 WINDOWS 10 –
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ 
 
Atsoft ei ota kantaa siihen, kannattaako Sinun päivittää 
tietokoneeseesi Windows 10 –käyttöjärjestelmä. 
 
Havaintojemme mukaan Asteri-ohjelmat toimivat Windows 10 –
käyttöjärjestelmässä. Käyttövinkkejämme löydät sivulta 
 
http://www.atsoft.fi/windows10.htm 
 
ja tehokäyttäjän ohjeita sivulta 
 
http://www.atsoft.fi/optimointia-win10.htm 

 
 
 
 

http://www.atsoft.fi/windows10.htm
http://www.atsoft.fi/optimointia-win10.htm

