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1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 
Laita cd asemaan. Sulje isännöintiohjelma. 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 
Isännöinnistä. Tarkista, että päivämäärä on 23.10.2008 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. UUSI ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS 
 
Perinteisen yksisivuisen isännöitsijäntodistuksen lisäksi on nyt 
tulostettavissa uusi nelisivuinen isännöitsijäntodistus, jossa on aiempaa 
enemmän tilaa eritellä osakkaat, vastikkeet, lainaosuudet, yhtiön lainat ja 
vakuutukset. 
 
Uusi isännöitsijäntodistus tulostetaan toiminnolla  
Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Ohjelma piirtää 2008 (4-sivuinen) 
 
Siihen tulostuvia asioita määritellään toiminnoilla 

- Tulosta|Isännöitsijäntodistus|  
- Määritä vastikkeet 
- Määritä huoneiston lainaosuudet 
- Määritä yhtiön lainat ja luotolliset tilit 
- Määritä yhtiön vakuutukset 

- Määritä|Perustiedot 
- Määritä|Perustiedot 2 

 
 
Vanhan mallin mukaisen isännöitsijäntodistuksen saat tulostettua 
toiminnolla 
Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Ohjelma piirtää 2008 (1-sivuinen) 
 
Isännöitsijäntodistuksen tulostuksen yhteydessä ohjelma tarjoaa myös 
energiatodistuksen tulostamista. 



 

____________________________________________________________ 
6/28                                       Asteri Isännöinti – Vuosipäivitys 23.10.2008 

 



 

____________________________________________________________ 
Asteri Isännöinti – Vuosipäivitys 23.10.2008 7/28 

 



 

____________________________________________________________ 
8/28                                       Asteri Isännöinti – Vuosipäivitys 23.10.2008 

 

 



 

____________________________________________________________ 
Asteri Isännöinti – Vuosipäivitys 23.10.2008 9/28 

Uuteen isännöitsijäntodistukseen tulostuu huoneiston vastikkeet. Tässä on 
ilmoitettava sekä huoneistolta tällä hetkellä perittävät vastikkeet että 
sellaiset maksut, jotka liittyvät huoneiston käyttöön, vaikkei niitä 
perittäisikään ko. huoneistolta, esim. pesutupamaksut, autopaikkamaksut 
tms. 
 
Vastikkeet määritellään valinnalla  
Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Määritä vastikkeet. 
 
Tiedot voit syöttää erikseen näppäilemällä. Tarvittaessa saat luettua 
pohjaksi maksutavoitteiden tiedot tai aiemmin määrittelemäsi huoneiston 
tiedot: 

 
 
Isännöitsijäntodistukseen tulostuvat lainaosuudet määritellään valinnalla 
Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Määritä huoneiston lainaosuudet. 
 
Tiedot voit syöttää erikseen näppäilemällä. Jos olet käyttänyt ohjelmassa 
olevaa lainaosuustoimintoa, saat luettua lainaosuustiedot pohjaksi: 
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Yhtiön lainat, lainapäätökset ja luotolliset tilit määrittelet toiminnolla 
Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Määritä yhtiön lainat ja luotolliset tilit. 
Jos olet käyttänyt lainaosuuslaskelmatoimintoa, saat joitakin lainojen 
perustietoja suoraan sieltä. 
 

 
 
Taloyhtiön ottamat vakuutukset luetellaan nyt yksityiskohtaisesti 
taulukossa, jonka pääset määrittelemään toiminnolla Tulosta | 
Isännöitsijäntodistus | Määritä yhtiön vakuutukset: 
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3. ENERGIATODISTUS 
 
Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta 
(487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ympäristöministeriön asetukseen 
energiatodistuksesta. Asteri Isännöinnistä voit tulostaa asetuksen 
lomakkeen 3 mukaisen isännöitsijäntodistuksen osana annettavan 
energiatodistuksen. 
 
Energiatodistus tulostetaan valitsemalla Tulosta|Energiatodistus. Se 
tulostuu myös isännöitsijäntodistusten tulostuksen yhteydessä. 
 
Jos käytössäsi on väritulostin, saat energiatodistuksen sen värisenä kuin 
asetuksen liite määrää. 
 
Energiatodistus tulostuu värillisenä myös, jos tulostat sen pdf-tiedostoksi 
esim. pdfFactory:lla tai Adobe PDF:llä. Värillisen pdf-tiedoston voit sitten 
tallentaa ja tulostaa muualla tai lähettää asiakkaalle sähköpostin liitteenä.  
 
Virallinen energiatodistus on kaksisivuinen. Asterissa on mahdollisuus 
tulostaa myös vapaaehtoinen kolmas sivu, jonne voit kirjoittaa esimerkiksi 
energiatodistuksen laadinnan perusteena olevat oletukset sekä vinkkejä 
energiansäästökeinoista. 
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Rakennuksen bruttoala vaikuttaa ratkaisevasti energiatehokkuuslukuun. 
 

 
 
Syötä eri lämmitysmuotojen energiankulutukset yhden vuoden ajalta. Eri 
lämmöntuottojärjestelmien hyötysuhteet löydät taulukoituna asetuksen 
liitteistä. Ohjelma laskee energiankulutukset yhteen muodostaessaan ET-
lukua.  
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Lämmitystarvelukuja ja korjauskertoimia löydät esimerkiksi osoitteesta 
www.motiva.fi 
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4. VANHASSA ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUKSESSA 
 
Perinteinen yksisivuinen isännöitsijäntodistus tulostetaan valinnalla  
Tulosta|Isännöitsijäntodistus|Ohjelma piirtää (1-sivuinen) 
Siinä on mm. seuraavia uusia ominaisuuksia: 
 
Jos yhtiön nimi on pitkä, se jakaantuu laatikossa tulostumaan useammalle 
riville. 
 
Isännöitsijäntodistuksen lisäsivun ylälaitaan tulostuu nyt taloyhtiön nimi, 
päiväys ja huoneiston numero. 
     
Jos huoneistolla on monta omistajaa, tulostetaan myös monta 
merkintäpäivää. 
 
Isännöitsijäntodistuksen tilaaja -tietoa voit nyt syöttää jopa kaksi riviä; 
välissä enter. Tai jos yksi rivi on hyvin pitkä, se jakaantuu automaattisesti 
tulostumaan usealle riville. 
 
Voit valita, piirtääkö ohjelma rastit liitteiden laatikoihin.  
Liitteet ovat: 

- Taloyhtiön kuntotodistus 
- Kuntoarvion ja -tutkimuksen yhteenveto 
- Kunnossapitosuunnitelma 
- Tilinpäätös, toimintakertomus ja hyväksytty talousarvio 
- Energiatodistus (muu kuin isännöitsijäntodistukseen sisältyvä) 
- Huoneiston pohjakuva 
- Yhtiöjärjestys 
- Rekisteröimätön yhtiöjärjestys 
- sekä kaksi vapaasti nimettävää liitettä 
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5. IBAN JA BIC 
     
Vuosina 2008-2010 eletään siirtymävaihetta yhtenäiseen 
euromaksualueeseen SEPAan. Tavoitteena on mm. että SEPA-alueella 
maksut kulkisivat yhtä nopeasti kuin kotimaan maksut. Maksun 
välittämiseksi tarvitaan saajan IBAN eli kansainvälinen pankkitilinumero 
sekä saajan pankin BIC-koodi. 
 
Määritä|IBAN-tilinumero -toiminnolla voit määritellä taloyhtiön IBANin 
ja BICin. Voit myös valita, tulostetaanko tilisiirrot pelkin kansallisin 
tilinumeroin vai siirtymävaiheen tilisiirtolomakemuodossa, johon tulostuu 
näkyviin IBAN ja BIC. 
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Määritä|Pankkiviivakoodi-kohdassa on nyt erikseen pankkiviivakoodin 
määritys kansalliselle tilisiirrolle ja siirtymävaiheen tilisiirrolle. 
 
Määritä|Tilisiirtojen kieli -toiminnolla voit nyt määritellä tilisiirtoihin 
tulostuvien otsikkotekstien asun, esim. suomi/ruotsi, suomi/englanti tai 
voit syöttää vapaasti minkäkieliset tekstit tahansa. 
 
Lomakesovituskoodit: 

@1124 tulostaa IBAN-muotoisen tilinumeron 
@1125 tulostaa BIC-pankkikoodin 

 
 
6. ETSI KAIKISTA TALOYHTIÖISTÄ 
     
Taloyhtiöt-ikkunassa on nyt Etsi kaikista taloyhtiöistä –toiminto, jolla voit 
etsiä, missä taloyhtiössä jokin henkilö, viitenumero, huoneiston lisätieto 
tms. on, ja pääset hyppäämään suoraan ko. huoneistoon. 
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7. KELAN LOMAKE AT2 
     
Kelan AT2-lomakkeen tiedot eli Todistus asunnon perusparantamisesta ja 
peruskorjauksesta on nyt tulostettavissa toiminnolla 
 Tulosta|Kela AT2 
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8. VUOKRANKANTOKIRJA 
 
Vuokrankantokirjan tulostuksessa on nyt uusi määritysmahdollisuus: "Jätä 
nollasummaiset vuokrapaikat tulostamatta" 
 
Vuokrankantokirjaan tulostuu nyt maksajan vuokrapaikat järjestettynä 
rahamäärän mukaisesti suurimmasta pienimpään. 
 
 
9. SAAPUVAT VIITEMAKSUT = KTL 
     
KTL:n asetuksissa on nyt uusi määritysmahdollisuus (oletuksena päällä): 
"Vaikka taloyhtiössä olisi vain yksi seurantajakso, pyydä valitsemaan 
seurantajakso ja anna mahdollisuus ohittaa taloyhtiö". 
 
Samoin voit valita, käytetäänkö suorituspäivänä kirjauspäivää vai 
maksupäivää. 
     
KTL:n kirjaamisessa: jos vastaat, että et halua "Seuraavat suoritukset eivät 
täsmänneet avoimeen summaan" -listaa heti paperille, se tulee ruudulle 
Muistioon, josta voit halutessasi tulostaa sen valitsemallasi fonttikoolla 
yms. 
     
KTL:n kirjaamisessa: "Seuraavat suoritukset eivät täsmänneet avoimeen 
summaan" -lista tulostuu nyt lyhempänä eli yksi rivi kutakin suoritusta 
kohti ja lisäksi näkyy aiempien tietojen lisäksi maksajan nimi ja 
maksupäivä 
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10. MAKSUKEHOTUSTILISIIRTO + TILIOTE 
     
Uusi mahdollisuus tulostaa maksukehotustilisiirto ja tiliote siten, että ensin 
tulostuu maksajan tilisiirto, sitten maksajan tiliote, sitten samat seuraavalta 
maksajalta jne. 
 
Tällöin tiliotteen lopussa näkyy myös korko ja muistutusmaksu, jolloin 
maksettava summa on tiliotteessa sama kuin tilisiirrossa.  
 
Valitse Tulosta|Tiliote tai maksukehotus ja laita täplä kohtaan 
"maksukehotustilisiirrot + tiliotteet" tai 
"maksukehotustilisiirto + tiliote yhdelle" 
 
Maksukehotustilisiirrosta saat nyt halutessasi ruksattua pois "Hei!" -
tervehdyksen 
 
Maksukehotustilisiirrossa ja korkolaskuissa saat nyt määriteltyä itse sanan 
"Perintäkulu" ja vaihdettua tilalle tarpeen mukaan esim. 
"Muistutusmaksu", "Maksukehotusmaksu" tms. 
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11. TARRAT TÄMÄNVUOTISISTA MAKSAJISTA 
 
Tarrat maksajista saat nyt halutessasi rajattua tämänvuotisiin (jotka 
esiintyvät laskuriveissä eli joille on laskettu tavoitteita tai tuotu 
rästejä/ennakoita) 
     
 
12. HUONEISTON AVAAMIS -IKKUNA 
 
Huoneiston avaamis -ikkunassa on nyt 

- etsimismahdollisuus 
- järjestämismahdollisuus 
- näkyy nyt myös viitenumero-sarake 
- uudella kerralla käytetään nyt edellisellä kerralla valittuja 

järjestämisehtoja 
 
Määritä|Huoneiston avaaminen -toiminnolla voit nyt määritellä, 
näkyykö huoneistoa valittaessa vain nykyiset maksajat vai kaikki maksajat 
ja omistajat. 
 

 
 
 
 
13. VIITENUMEROT 
 
Määritä|Viitenumerot -toiminnolla voit asettaa, että ohjelma ei laske 
viitenumeroita väkisin vaan säilyttää itse syöttämäsi viitenumerot. 
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14. SUORAVELOITUSPYYNTÖ 
 
Suoraveloituspyyntötiedoston luomiseen lisätty taloyhtiön 
pankkivaihtoehtoja, mm. 

 
33 / SEB 
36 / Tapiola 
37 / DnB NOR 
38 / SwedBank 
39 / S-Pankki 

 
Jos pankkisi puuttuu ohjelman tarjoamista vaihtoehdoista, syötä 
näppäilemällä tilinumeron alku, esim. 36, listan tekstikenttään äläkä valitse 
listasta mitään pankkia 
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15. UUSIA TALOYHTIÖN JA HUONEISTON PERUSTIETOJA JA 
NIILLE LOMAKESOVITUSMUUTTUJAT 

 
Taloyhtiön perustiedoissa on runsaasti uusia kenttiä. Perustiedot löytyvät 
nyt valinnoilla 

Määritä|Perustiedot 
Määritä|Perustiedot 2 
Määritä|IBAN 

 
Uudet tiedot ja niiden lomakesovitusmuuttujat ovat: 
 
@1124 = tulostaa IBAN-muotoisen tilinumeron 
@1125 = tulostaa BIC-pankkikoodin 
@1126 = isännöitsijäyrityksen nimi 
@1127 = isännöitsijän sähköpostiosoite 
@1128 = isännöitsijän kotisivut 
@1129 = hallituksen puheenjohtajan sähköpostiosoite 
@1130 = muiden tilojen lukumäärä 
@1131 = muiden tilojen pinta-ala 
@1132 = muiden tilojen osakkeiden lukumäärä 
@1133 = vuokra sisältää/ei sisällä alv 
@1134 = lämmönjakotapa 
@1135 = öljynkulutus 
@1136 = lunastuslauseke 
@1137 = onko lunastuslauseketta 
@1138 = onko kaapeli-TV:tä 
@1139 = kaapeli-TV-yhtiö 
@1140 = puhelinsisäverkko 
@1141 = yleiskaapelointi 
@1142 = kuitu 
@1143 = valokaapeli 
@1144 = onko muuta tietoliikenneyhteyttä 
@1145 = muu tietoliikenneyhteys 
@1146 = onko yhteistä laajakaistaa 
@1147 = laajakaistatekniikka 
@1148 = laajakaistanopeus 
@1149 = mitä sovittu autopaikkojen jakamisesta 
@1150 = onko kunnossapitosuunnitelmaa 
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@1151 = onko kuntotodistusta 
@1152 = kuntoarviot 
@1153 = huollon yhteyshenkilö 
@1154 = huollon yritys 
@1155 = huollon puhelin 
@1156 = huollon postiosoite 
@1157 = huollon sähköpostiosoite 
  
Uudet huoneistokohtaiset tiedot ja niiden lomakesovitusmuuttujat ovat: 
 
@2045 = muu sijaintitieto 
@2046 = onko kutsuttu yhtiökokous huoneiston ottamiseksi yhtiön 

hallintaan 
@2047 = onko yhtiökokous päättänyt ottaa huoneiston yhtiön hallintaan 
@2048 = em. yhtiökokouksen pvm 
@2049 = huoneisto otettu yhtiön hallintaan ajaksi 
@2050 = onko yhtiö antanut huoneiston vuokralle 
@2051 = onko huoneiston osalta hakeuduttu alv-velvollisiksi 
@2052 = huomattavat viat ja puutteet 
@2053 = muutostyöt 
@2054 = kunnossapitovastuuta koskevat määräykset ja päätökset 
@2055 = AOL:stä ja yj:stä poikkeavat sopimukset ja käytännöt 
@2056 = jyvitys 
@2057 = jyvitetyt neliöt 
 
Lomakesovitusmuuttuja @2032 tulostaa nyt (esim. talonkirjanotteessa):  

  
yhtiön osoite + huoneiston kirjain + yhtiön paikka 
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16. AUTOMAATTINEN VARMUUSKOPIOINTI 
 
Ohjelma tekee taloyhtiön aineistosta automaattisesti varmuuskopion aina 
kun poistutaan taloyhtiöstä tai seurantajaksosta taikka lopetetaan ohjelma.  
 
Varmuuskopio menee saman kovalevyn asterivarmuus-nimiseen kansioon, 
esim. c:\asterivarmuus tai verkkokäytössä palvelimen c:\asterivarmuus-
kansioon, joka näkyy esim. s:\asterivarmuus-nimisenä muille koneille. 
 
Voit itse muuttaa varmuuskansion polun Taloyhtiöt-ikkunan valinnalla 
Tiedosto|Määritä automaattinen varmuuskopiointi. 
 
Levylle jää talteen kunkin aineiston ensimmäinen käyttökerta kustakin 
kalenterikuukaudesta, esim. c:\asterivarmuus\200809\winvk\talo-kansioon 
 
Jos käytät samaa aineiston kaksi kertaa kuussa tai useammin, tallentuu 
uudempi aineisto päivänumeron kansioon, esim. 
c:\asterivarmuus\17\winvk\talo-kansioon. 
 
Mikäli joudut palauttamaan varmuuskopion, löydät aina kuukauden 
ensimmäisen käyttökerran kuukauden kansiosta. Jossain tapauksessa 
löydät vielä uudemman aineiston päivänumeron kansiosta. Uusimman 
aineiston löytämiseksi voit käyttää Windowsin etsimistoimintoa:  
Käynnistä | Etsi | Tiedostoja ja kansioita.  
Syötä etsittäväksi tiedostoksi esim. ta08.wvk (taloyhtiön seurantajakson 
tietokanta). Hakutuloksissa näet myös tiedostojen päivämäärän. Siitä voit 
havaita, mistä kansiosta uusin aineisto löytyy, esim. 
c:\asterivarmuus\22\winvk\talo\ta08.wvk voi olla uudempi kuin 
c:\asterivarmuus\200810\winvk\talo\ta08.wvk 
 
Jos automaattinen varmuuskopio tuntuu vievän liikaa kovalevytilaa tai 
aikaa, saat poistettua sen käytöstä valitsemalla Yritysluettelo-ikkunassa 
Tiedosto|Määritä automaattinen varmuuskopiointi. 
 
HUOM! Jos kovalevysi vioittuu, myös automaattinen varmuuskopio voi 
kadota. Sen vuoksi Sinun kannattaa tehdä säännöllisesti varmuuskopioita 
myös muille tietovälineille, esim. rompulle, nauhalle, usealle muistitikulle 
tai toiselle kovalevylle. 
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17. YHTEYSTIEDOT, TUKI 
 
Toimisto on auki arkisin klo 8-16. Jos emme pysty vastaamaan puheluusi 
heti, jätä soittopyyntö vastaajaan niin otamme yhteyttä heti 
vapauduttuamme. 
 
Vuodenvaihteen tienoilla voi tulla hetkittäisiä puhelinruuhkia, mutta 
jättämällä viestin vastaajaan saamme otettua Sinuun parhaiten yhteyttä heti 
vapauduttuamme. Voit myös tutkia kotisivuiltamme www.atsoft.fi 
vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin tai laittaa sähköpostia osoitteeseen 
tuki@atsoft.fi 
 
 

Käyttäjätuki  
(09)350 7530 
tuki@atsoft.fi 
www.atsoft.fi 
 
Merja Hiltunen, sovellusneuvonta 
(09)350 75 312, fax (09) 350 75 321 
merja.hiltunen@atsoft.fi 
 
Mia Turunen, sovellusneuvonta 
(09)350 75 311, fax (09) 350 75 321 
mia.turunen@atsoft.fi 
 
Atso Mäkinen, koulutus, asiakaskäynnit  
(09)350 75 310, fax (09) 350 75 351 
0400 316 088 
atso.makinen@atsoft.fi 

 
 
Iltaisin ja viikonloppuisin voi soittaa päivystysnumeroihin 0400-505 596, 
0500-703 730 tai 0400-316 088. 
 

http://www.atsoft.fi/
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18. HINNASTO 
 
KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 €
- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 €
PALKANMAKSU Palkanlaskenta, valvontailmoitus, vuosi-ilmoitus 500 €
LASKUTUS Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra  500 €
LÄHETE/LASKUTUS Laskutus + läheteosa (Finvoice, sarjalaskutus) 800 €
- Lähetelaskutusosa Lisäosana Asteri laskutukseen, kun on ylläpitosopimus 

lisäosana Asteri laskutukseen, kun ei ole ylläpitosopimusta 
300 €
500 €

TILAUSTENKÄSITTELY Tilaus / toimitusketjun hallintaan. Lisäksi tarvitaan 
lähete/laskutus 

500 €

OSTORESKONTRA Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan 500 €
ISÄNNÖINTI mm. taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle 500 €
TEHTÄVÄSEURANTA asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille 500 €
 

YLLÄPITOSOPIMUKSET, PÄIVITYKSET KÄYTTÄJÄTUKI 
Postipäivittäjän 
Ylläpitosopimus 

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä ja postitse kerran vuodessa alkaen
100 € /vuosi

Nettipäivittäjän 
Ylläpitosopimus 

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä. Nettipäivittäjälle ei postiteta 
levykkeitä eikä käyttöohjekirjoja 

alkaen
80 € /vuosi

 

PÄIVITYKSET  JA KÄYTTÄJÄTUKI EI-YLLÄPITOSOPIMUSASIAKKAALLE 
Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa 

ylläpitosopimusta 
alkaen
200 €

Tukipuhelin Jos ohjelmaan ei ole tehty ylläpitosopimusta, puhelintuki numerossa 
0600-41-1440 Huom: ylläpitosopimukseen ja ohjelman käyntiinlähtöön 
sisältyy maksuton puhelintuki toimiston yleisistä numeroista 

3 € /min

 

VANHAN ASTERI DOS OHJELMAN VAIHTOHINTA 
Vaihto dos->win Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun on ylläpitosopimus alkaen 250 €
Vaihto dos-> win  Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun ei ole ylläpitosopimusta alkaen 350 € 
 

KURSSIT, KOULUTUS, TUNTITYÖ, MUUT VELOITUKSET 
Kurssipäivä Hki  Aikataulun mukainen kurssipäivä Helsingissä  100 €
Kurssipäivä muualla Aikataulun mukainen kurssipäivä muualla Suomessa  200 €
Koulutuspäivä 
asiakkaan luona 

Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 500 €/päivä,  
hintaan lisätään matkakulut 

alkaen
500 € /päivä

Tuntiveloitus Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim. 
asiakaskohtainen koulutus. Minimiveloitus 1 tunti. 

90 €/h

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 10 €
Toimituskulut Erikseen tilattu asennus-cd tai päivitysvihko 20 €
Monen käyttäjän 
lisenssit 

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

 

Hinnat sisältävät alv:n 22%    
Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita vakiona soveltuen mm. tilitoimistoille. 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Voimassaoleva hinnasto www.atsoft.fi/hinnasto.htm 

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