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KIRJANPITO MUULLA KIELELLÄ KUIN SUOMEKSI

Ohjelman kuvaruututekstit ja paperitulosteiden tekstit ovat suomenkielisiä.
Kyseisiin teksteihin voi vaikuttaa. Kuvaruututekstit ohjelma ottaa
vaihtoehtoisesti tiedostosta Kieliruu.csv. Paperitulosteiden tekstit ohjelma ottaa
tiedostosta Kielipap.csv. Tiedostoja muokataan Excelillä. Tiedosto, jotka
sisältävät suomenkieliset sanasto on toimituksessa mukana. Käyttäjä kirjoittaa
haluamansa kieliset sanat kyseisiin tiedostoihin kielen mukaisiin sarakkeisiin
ja määrittää ohjelman käyttämään sitten haluamaansa sanastoa. Mikäli ohjelma
ei löydä hakemaansa sanaa ja sille vastinetta, tulostuu suomenkielinen sana.
Tällä menettelyllä voidaan määrittää esimerkiksi vain tarvittavalta osin sanasto.

Asteri kirjanpitoon toimitetaan suomenkieliset tilikartat ja tilinpäätösrungot.
Satunnaisesti on saatavilla ruotsinkieliset OY:n = AB, ASOY=BA ja
yhdistyksen tilipuitteisto FÖ. Muun kielisiä ei toimituksessa ole. Käyttäjä voi
itse muokata tilikartan ja tilinpäätösrungon haluamansa kieliseksi.

1. Tilikartta
Tilikartaksi kannattaa valita sen kielinen tilikartta, minkä kielisinä Sinun on
tärkeintä saada tilikohtaiset tulosteet, kuten esimerkiksi

- saldoluettelo
- pääkirja
- tuloslaskelma ja tase tileittäin eriteltynä

Tilikartan valitset silloin, kun olet perustamassa tilikautta. Esimerkiksi
oytk04.tka sisältää suomenkielisen osakeyhtiön, abtk04.tka ruotsinkielisen
osakeyhtiön jne. tilikartan. Voit itse muokata tilikartan myös muulle kielelle.
Tilikartta tallentuu tilikausitietokantaan omaksi taulukseen. Valitusta kielestä
riippumatta tilikartan tilien nimet tulostuvat aina, kuten ne on kirjoitettu
tilikarttaan.

2. Tilinpäätösrunko
Tilinpäätösrunko määrää, minkä kielisinä tuloslaskelman ja taseen otsikot
tulostuvat. Tulostusvaiheessa voit aina vaihtaa käytettävän tilinpäätösrungon,
joten saat aina sen kielisiä tilinpäätöstulosteita kuin haluat. Atsoftin
mallitilirungot ovat oy04.wtr ja oy04l.wtr suomenkieliselle osakeyhtiölle ja
ab04.wtr ruotsinkieliselle osakeyhtiölle. Voit itse laatia vapaasti uusia
tilinpäätösrunkoja juuri sen kielisiksi kuin tarvitset.
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3. Esimerkki: Ranskankielisen tilinpäätösrungon ja tilikartan
laadinta

3.1. Luo uusi yritys

3.2. Perusta tilikausi valitsemalla ”Vaiheittain”

3.3. Syötä tilikauden jakso
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3.4. Syötä tilikauden tietokannalle nimi ja paina Tallenna

3.5. Valitse pohjaksi jokin tilinpäätösrunko
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3.6. Muokkaa tilinpäätösrungon teksti haluamallesi kielelle

HUOM! Kun käännät sanoja toiselle kielelle, säilytä ehdottomasti ennallaan
sanojen alussa olevien tähtien lukumäärä, koska se vaikuttaa tuloslaskelman ja
taseen lukujen laskentaan.

3.7. Paina Jatka! ja valitse sopiva tilikartta pohjaksi
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3.8. Muokkaa tilikartan sanat haluamallesi kielelle

3.9. Jatka perustamista normaaliin tapaan

4. Tositteet

Kun kirjaat päiväkirjaan tositteita, voit kirjoittaa selitteen. Kirjoita se sen
kielisenä kuin haluat sen näkyvän päiväkirjassa, pääkirjassa jne.

Esimerkki: syötetään itse selite saksaksi

Jos et kirjoita selitettä, ohjelma tuo selitteeksi tilien nimet eli tilikartan kieli
ratkaisee silloin selitteen kielen.

Esimerkiksi: täysin ruotsinkielinen kirjanpito, ei syötetä selitettä

Kun jätät selitteen tyhjäksi, mutta syötät tilin/tilit ja summa ja painat ENTERiä,
ohjelma tuo selitteeksi tilin nimen/tilien nimet.
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5. Kuvaruudulla oleva kieli

Kuvaruudulla olevat tekstit eli käyttöliittymän kielen saat valittua
Yritysluettelo-ikkunassa olevalla toiminnolla Tiedosto|Kieli ruudulla.
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Vaihtoehtoina on ne kielet, jotka on määritelty tiedostossa
c:\winkp\kieliruu.csv
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6. Tulosteiden kieli

Tulosteiden kieli määräytyy osittain tilikartan, tilinpäätösrungon ja selitteiden
mukaan. Muihin tulosteissa esiintyviin sanoihin voit vaikuttaa Yrityksen
tilikaudet – ikkunan toiminnolla Tiedosto|Kieli tulosteissa.
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Vaihtoehtoina on ne kielet, jotka on määritelty tiedostossa
c:\winkp\kielipap.csv

Esimerkki em. määrityksillä tulostettu ruotsinkielinen päiväkirja:
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6.1. Tilinpäätöksen yhteensä -sana

Yksisaraisiin tilinpäätöstulosteisiin tulostuu yhteensä –sana. Sen voit kääntää
haluamallesi kielelle Tulosta|Tilinpäätöstulosteet –ikkunassa seuraavasti:
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7. Miten sanastoja muokataan?

Sanastot kieliruu.csv ja kielipap.csv ovat tekstitiedostoja, joissa yksi
suomenkielinen ilmaus ja sitä vastaavat muun kieliset käännökset ovat yhdellä
rivillä puolipisteillä erotettuina, esimerkiksi

Suomi;Svenska;English;Deutsch
KIRJANPITO;BOKFÖRING;ACCOUNTING;BUCHHALTUNG

Tiedostoja voi muokata esimerkiksi Excelillä seuraavasti:

Käynnistä Excel

Valitse Tiedosto|Avaa ja anna tiedostonimeksi esimerkiksi
c:\winkp\kielipap.csv
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Jos Excel kysyy, ilmoita, että aineisto on ’erotettu’ ja erottimena on
’puolipiste’.

Sanasto aukeaa Excel-taulukoksi, jossa kukin kieli on omassa sarakkeessaan.

Levennä sarakkeita siten, että näet tekstit kunnolla.
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Ensimmäisessä sarakkeessa on virallinen suomenkielinen ilmaisu. HUOM!
ENSIMMÄISTÄ SARAKETTA EI SAA MUOKATA, koska sillä perusteella
ohjelma etsii muun kielisen vastineen.

Ensimmäisellä rivillä on kielten nimet. Voit ottaa käyttöön niin monta kieltä
kuin haluat. Syötä uusi kieli aina uuteen sarakkeeseen.
Seuraaville riveille voit kirjoittaa muun kielisen vastineen niille sanoille, jonka
katsot tarpeelliseksi kääntää.

Jos jätät muun kielisen tekstin tyhjäksi, ohjelma näyttää ruudulla/paperilla
alkuperäisen suomenkielisen sanan tai lauseen.

Esimerkki: Näin syötät uusia saksankielisiä ilmaisuja. Jos nyt heti tulostaisit
saksankielisen paperitulosteita, kaikki muut sanat tulostuisivat suomeksi paitsi
”Seite” ja ”Beispiel” (sekä itse kirjoittamasi selitteet, tilinnimet ja tilirungon
otsikot).
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Kun muokkaat kieliruu.csv-tiedostoa, joissakin suomenkielisissä sanoissa
esiintyy sanan alussa tai keskellä &-merkki. Se tarkoittaa, että seuraava kirjain
on alleviivattu ja ko. valikko toimii hiiren lisäksi myös painamalla
alt+alleviivattu kirjain. Vieraskielisissä sanoissa voit käyttää &-merkkiä
haluamassasi kohdassa tai olla sitä käyttämättä. Huomaa kuitenkin, että
menuvalinnoissa alleviivatut kirjaimet eivät toimi, jos kahdessa
samantasoisessa valikkosanassa on alleviivattuna sama kirjain, esimerkiksi
Redigera-valikossa &Kopiera ja &Klistra in ei ole hyvä, vaan kirjoita
esimerkiksi K&opiera ja &Klistra in.

Tallenna tekemäsi muokkaukset valitsemalla Tiedosto|Tallenna nimellä.
Tallennusmuodoksi valitse ’puolipisteillä erotettu aineisto’.
Tallennusnimeksi valitse se sama, jonka avasitkin, esimerkiksi
c:\winkp\kielipap.csv. Anna Excelin tallentaa uusin vanhan päälle.
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Vinkki! Voit syöttää yhdeksi omaksi ”kieleksi” vaihtoehtoiset suomenkieliset
termit, jos et halua aina käyttää ohjelman valmiiksi ehdottamia ilmaisuja.

Huom! Kielikortistoihin tekemäsi muutokset tulevat voimaan vasta, kun
sammutat ja uudelleen käynnistät Asteri Windows Kirjanpidon.

8. ALV-laskelma ruotsiksi

Toiminnolla ALV|ALV-laskelman kieli, voit valita ALV-laskelman
tulostumaan ruotsiksi.
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