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Hyvä Asteri Tilaustenkäsittelyn käyttäjä! 
 
Tämä on Asteri Tilaustenkäsittelyn vuosipäivitys 13.9.2012. 
 
Tässä vihkosessa esittelemme ominaisuuksia, jotka ovat tulleet ohjelmaan 
edellisen vuosipäivityksen 31.5.2011 jälkeen. 
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PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 
Jos et asenna päivitystä netistä, käytä cd:tä. Laita cd asemaan. Sulje 
tilaustenkäsittelyohjelma. 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 Tilaustenkäsittelystä. Tarkista, että päivämäärä on 13.9.2012 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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ALV-PROSENTTIEN MUUTOKSET VAPAASTI 
SYÖTETTÄVISSÄ 
 
Arvonlisävero saattaa nousta 1.1.2013 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä. 
Asteri Tilaustenkäsittelyssä on nyt varauduttu tähän ja kaikkiin 
mahdollisiin tuleviinkin alv-kantojen muutoksiin. Alv-kannat ja niiden 
kirjanpitotilit ovat nyt syötettävissä perustietojen alv-välilehdelle 
taulukkomuodossa, joten voit syöttää niin monta nykyistä, entistä ja 
tulevaa arvonlisäverokantaa kuin haluat. 
 

 
Oletustilit tulevat käyttöön aivan entiseen tapaan esim. tuoterivejä 
syötettäessä. 
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SALASANA 
 
Katsojan salasanassa 
- samat rastitusmahdollisuudet kuin myyjän salasanassa 
- laskuotsikoiden laskutusasiakas haettavissa numerolla ja nimitiedoilla 
- tuoteriveille tuote haettavissa F8:lla 
- tuotteen varastotilanne -ikkunan historia-ikkunassa Sulje-painike 
käytettävissä 
         
Myyjän salasanassa on nyt mahdollisuus lukita asiakas-, tuote- ja 
toimittajakortistot siten, että niitä pääsee kelaamaan muttei muokkaamaan. 
 
Myyjän salasanassa on nyt mahdollisuus rastittaa, että asiakaskortiston 
Myyjämme-kentän muuttaminen on estetty, mutta tyhjän 
täyttäminen/perustaminen on sallittu. 
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LEIKEPÖYDÄLTÄ VAPAAN TEKSTIN TUONTI 
 
Muokkaa|Liitä tuoterivit leikepöydältä -toiminnolla voit tuoda 
kokonaisia tuoterivejä myyntitilausriveille ja ostotilausriveille. 
 
Muokkaa|Liitä tekstiä leikepöydältä Nimike-saraan -toiminnolla voit 
tuoda myyntitilausriveihin tai ostotilausriveihin Nimike-saraan vapaata 
tekstiä leikepöydän kautta esim. taulukkolaskennasta tai tekstinkäsittelystä. 
 

 
 
 
MYYJÄMME-KENTÄN SIIRTO LASKUTUKSEEN 
 
Määritä|Lähetteiden Viitteemme-kenttä -toiminnolla voit valita, että 
myyntitilauksen Myyjämme-tieto kopioidaan lähetteen Viitteemme-
kenttään, jotta se siirtyisi lähetelaskutukseen. 
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TUOTTEEN VARASTOENNUSTE HETI 
MYYNTITILAUSIKKUNASSA 
 
Määritä|Varastotilanteen näyttäminen -toiminnolla voit valita, 
näytetäänkö heti myyntitilausikkunassa tuoterivin kohdalla olevan tuotteen 
varastoennuste. 

 
 
 
MUISTIOKENTTIEN MONIRIVINEN MUOKKAUS     
 
Muistio-tyyppisten kenttien monirivinen muokkaus on nyt kätevästi 
mahdollista kortisto-työvaiheiden Selaustila-ikkunassa. 
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JÄRJESTYSNUMERO LOMAKESOVITUKSEEN 
 
Uusi lomakesovituskoodi 
@Jär(1) = tuoterivin Järjestys-numero 
on käytettävissä sen jälkeen kun tilaus on tallennettu ja uudelleenavattu. 
 
 
SIIRTOSUMMIEN TULOSTUS VALITTAVISSA 
 
Määritä|Siirtosummat -toiminnolla voit valita, tulostetaanko 
tilausvahvistukseen yms. tulosteisiin siirtosummat. 
     
 
TILAUSTEN NUMEROINTI VERKKOKÄYTÖSSÄ 
 
Määritä|Numeroiden etsiminen verkkokäytössäkin -toiminnolla voit 
valita, etsitäänkö tallennuksen yhteydessä automaattisesti vapaa 
myyntitilausnumero tai ostotilausnumero, joka ei ole käytössä edes muilla 
samanaikaisilla verkkokäyttäjillä. 
 
 
SISÄÄNLUETUN AINEISTON AAKKOSTUSPULMAT 
 
Kortistoissa on uusi toiminto Muokkaa|Korvaa enter ja sarkain 
tyhjällä, jolla saat tekstikentistä (ei muistiokentistä) pois niihin vahingossa 
joutuneet sarkain- ja rivinvaihtomerkit, jotka voisivat haitata kortiston 
aakkostumista. 
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IBAN JA BIC 
     
Määritä|Perustiedot -kohdassa on nyt syötettävissä myös yrityksen 
IBANit ja BICit. Mukana on myös automaattimuunto ja painikkeet 
kansallisen tilinumeron muuntamiseen IBANiksi ja BICiksi ja toisinpäin. 
 

 
 
Lomakesovitusmuuttujat 
@IBAN1  @IBAN2  @IBAN3  @IBAN4 
@BIC1   @BIC2   @BIC3   @BIC4 
tulostavat paperille IBANit ja BICit. 
 
Ensiasennuksessa tuleviin lomakesovituksiin on vaihdettu suomalaisen 
tilinumeromuodon sijaan tulostumaan IBANit ja BICit. 
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VALITUT TILAUKSET KATSELTAVIKSI KUVARUUDULLE 
 
Jos haluat kuvaruudulle jonkin rajatun joukon tilauksia katseltaviksi, esim. 
yhden asiakkaan kaikki tilaukset, toimi seuraavasti: 
 
Yritysluettelo-ikkunassa Määritä|Tulostimen kysyminen ruksaa, että 
kysyy aina tai aseta Windowsin oletuskirjoittimeksi pdfFactory (ks. 
www.atsoft.fi/pdffactory.htm) 
 
Myynti- (tai Osto-) työvaiheessa valitse Tiedosto|Tulosta eräajona. Laita 
täplä kohtaan "Rajataan SQL-lauseella". Kirjoita tai vedä-ja-pudota SQL-
lauseeksi esim. [Asiakasnumero] = '1234' 
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Jos ohjelma kysyy tulostinta, valitse pdfFactory. 
Saat näkyviin asiakkaan 1234 kaikki tilaukset esikatseluna kuvaruudulle. 
 

 
 
 
 


