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Hyvä Asteri Laskutuksen tai Lähetelaskutuksen käyttäjä! 
 
Tässä vihkosessa esitellään ohjelmaan edellisen 
vuosipäivityksen 23.11.2016 jälkeen tulleet muutokset. 
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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 17.11.2017 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 ETÄTUKI, TUKISIVUT, 
OHJELMAPÄIVITYS 

 
Ohje-valikko on nyt uudistettu. Vanhentunut F1-helppi on 
poistettu. Tilalla on nyt valinnat 

- Etätuki 
- Avaa ohjekirja 
- Tukisivut netissä 
- Päivitä ohjelma netistä 

 
Päivitä ohjelma netistä -toiminto sammuttaa ohjelman, jotta 
päivitys on mahdollinen. 

 
 
 

3 KTL:N KIRJAAMINEN MONEEN 
YRITYKSEEN 

 
Saapuvien viitemaksujen konekielinen tapahtumaluettelo 
KTL saattaa joskus sisältää monelle eri laskuttajayritykselle 
tulleita suorituksia. 
 
Nyt voit kirjata koko tiedoston yhdellä ja samalla ajolla siten, 
että Asteri Laskutus kohdistaa suoritukset juuri niihin 
laskutusyrityksiin, joihin ne kuuluvatkin. 
 
Yritysluettelo-ikkunassa on uusi toiminto KTL|Kirjaa 
moneen yritykseen. 

 
Ohjelma kohdistaa KTL-tiedostossa olevan kunkin pätkän 
siihen yritykseen, jonka perustiedoista löytyy suomalainen 
tai IBAN-pankkitilinumero, joka on sama kuin ko. erän 
ensimmäisellä 3-alkavalla rivillä 2. merkistä alkava 14 
merkin mittainen tilinumero. 
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4 MAKSUPERUSTEINEN ALV 
 

 
Vuoden 2017 alusta alkaen on arvonlisäveron voinut valita 
tilitettäväksi maksuperusteisesti. 
 
Tähän liittyviä aputulosteita tuli jo vuoden 2016 
vuosipäivityksessä. Sen jälkeen on tullut vielä 
päiväkirjamuotoisia tulosteita: 
 
Reskontra-työvaiheen Näytä|Avoimet laskut per pvm  
-ikkunassa ja Näytä|Suoritukset jaksolta -ikkunassa on nyt 
toiminnot 

- Tulosta|Päiväkirja tapahtumittain (ALV-erittely) 
- Tulosta|Päiväkirja yhteissummina (ALV-erittely) 

 
 
 

5 KAIKKI PANKIT ASTERI 
MONIPANKISSA 

 
Asteri Laskutuksen monipankkiliittymä on kehittynyt sitä 
mukaa kuin Asteri Monipankkiin on tullut uusia 
ominaisuuksia ja pankkeja. 
 
Asteri Monipankkia voit nyt käyttää kaikkien WS-kanavaa 
tarjoavien pankkien kanssa, eli: 

- Aktia 
- Danske Bank 
- Handelsbanken 
- Nordea 
- OP 
- POP 
- Sp ja OmaSp 
- Ålandsbanken 
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6 LÄHETEOSAN UUDISTUKSIA 
 
 
 

6.1 FINVOICE-ILMOITUSTEN NOUTOJA ASTERI 
MONIPANKILLA 

 
Nyt voit noutaa Asteri Monipankilla myös 
 

- vastaanottoilmoitukset selväkielisenä 
- Finvoice-virhepalautteet 

 
 
 
 

6.2 FINVOICE-YHTEISSUMMAT 
 

Finvoice-laskuja luotaessa näytetään nyt myös Finvoice-
laskujen yhteissumma ja lukumäärä. 
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Hinnasto 1.1.2017 
 

KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 € 
- Tapahtumat netistä Pankkitapahtumien automaattinen tiliöinti, lisäosa kirjanpitoon 300 € 
- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 € 
- Johdon raportointi Seurantakohdeanalyysit, tehokkaat kustannuspaikat 300 € 
MONIPANKKI Aineiston siirtoon taloushallinnon ohjelmistojen ja pankkien välillä 500 € 
PALKANMAKSU Palkanlaskenta, kausiveroilmoitus, vuosi-ilmoitus 500 € 
LASKUTUS Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra  500 € 
LÄHETE/LASKUTUS Laskutus + läheteosa (finvoice, e-lasku, suoramaksu, massalaskutus) 800 € 
- Lähetelaskutusosa Lisäosana Asteri laskutukseen, kun on ylläpitosopimus 

lisäosana Asteri laskutukseen, kun ei ole ylläpitosopimusta 
300 € 
550 € 

TILAUSTENKÄSITTELY Tilaus / toimitusketjun hallintaan. 1.300 € 
OSTORESKONTRA Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan 500 € 
ISÄNNÖINTI taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle, asuntosijoittajalle 500 € 
TEHTÄVÄSEURANTA asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille 500 € 
 

 

Ylläpitosopimus 
Nettipäivittäjälle Neuvontapalvelu, päivitykset netistä. alk. 120 € /v/ohjelma 
 

 

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle 
Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa 

ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta. 
alkaen 
250 € 

 

 

Puhelintuki, etätukineuvonta 
Etätukineuvonta Maksullista, kun neuvotaan 

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta 
- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen 
- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa 
- e-lasku ja suoramaksuselvittelyä 

minimiveloitus 40 € 
enint. 20 min  40 € 
enint. 30 min 60 € 
enint. 40 min 80 € 
enint. 50 min 100 € 
enint. 1 h  120 € 

 

Kurssit, Koulutus, muita veloituksia 
Koulutuspäivä Hki  3h täsmäkoulutus Atsoftin toimistolla  360 € 
Koulutuspäivä 
asiakkaan luona 

Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 1000 €/päivä,  
 

alkaen 
1000€ /päivä 

Tuntiveloitus Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim. 
asiakaskohtainen koulutus. 

120 €/h 

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 24 € 
Monen käyttäjän 
lisenssit 

Hinnasto rinnakkaislisenssit ja tilitoimistolisenssit luettavissa 
www.atsoft.fi/lisenssi.htm 

 

 

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Viivästyskorko 18% 
Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita soveltuen mm. tilitoimistoille ja kirjanpitäjille 
Hinnat voivat muuttua. Voimassaoleva hinnasto www.atsoft.fi/hinnasto.htm 


