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ASTERI JOHDON RAPORTOINTI –OHJELMA 
 

Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan työkalu, jolla teet 

tehokkaat kustannuspaikkaerittelyt ja monipuoliset seurantakohdeanalyysit 

Asteri Kirjanpidon aineistosta. Kirjanpito-ohjelmalla saat kustannuspaikoista 

samat raportit tilikausien kanssa, johdon raportointi mahdollistaa 

yksityiskohtaisemman tarkastelun ja laskennan. 

 

Johdon raportointi siirtää kustannuspaikka- ja seurantakohde-erittelyn uuteen 

ulottuvuuteen mahdollistaen minkä tahansa kirjanpidon sarakkeen käyttämisen 

erittelyn perusteena. Käsittelyyn voidaan ottaa mikä tahansa Asterilla tehty 

kirjanpitoaineisto päiväkirjojen määrästä, kirjauksista tai toteumasta 

riippumatta. Vertailut on mahdollista tehdä yhden tai useamman päiväkirjan 

perusteella. 

 

Ohjelma on taseen ja tuloslaskelman lisäksi yleispätevä analysointityökalu 

kirjanpitoaineiston käsittelyyn: mitä tahansa tietoa voidaan seurata, senteistä 

tuhannen euron tarkkuuteen, päiväkohtaisesta tarkastelusta vuosiraportointiin. 
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KÄYTTÄMINEN 
 

Raportteja voit rajata mm. koko yritys kuukausittain, seurantakohteittain, yhtä 

seurantakohdetta kuukausittain tai seurantakohdetta seurantakohteittain. 

 

Kaikista raporteista saat ruudulle esikatselut, joiden järjestystä voit muuttaa 

kasvavaan tai pienenevään järjestykseen kutakin otsikkoa klikkaamalla. 

Tulokset voit viedä Exceliin, leikepöydälle tai tulostaa ruudulle grafiikkana. 

Suoraa paperitulostusominaisuutta ohjelmassa ei ole, vaan tulostaminen 

tehdään jatkokäsittelyohjelman kautta. 

 

Tarkkuus voidaan valita sentistä tuhanteen euroon. 

 

Valitessasi tilikausitietokannan ohjelma hakee automaattisesti siihen linkitetyn 

tilinpäätösrungon. Halutessasi voit vaihtaa sen toiseen tilinpäätösrunkoon, 

esimerkiksi kassavirtalaskelmaan. 

 

Seurantakohteiden rajaukset voit tehdä joko koko tilikaudesta, yhdestä tai 

useammasta päiväkirjasta. Mustaamalla valitset vertailuun otettavat päiväkirjat. 

 

Tehdyt määrittelyt voidaan tallentaa käytettäväksi myöhemmin valinnalla 

Tallenna määrittely. Tallennetut tiedot voit avata valitsemalla Lue määrittely. 

Tiedostot tallentuvat päätteelle *.seu. 
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 KOKO YRITYS KUUKAUSITTAIN 

Koko yritys kuukausittain –valinta mahdollistaa koko yrityksen 

tuloslaskelmavertailun ja tilien saldot päiväkirjatasolla. Raportit voidaan 

tulostaa sarakkeittain. 

 

YKSI SEURANTAKOHDE KUUKAUSITTAIN 

Yhden seurantakohteen tarkastelu päiväkirjatasolla. Kenttä ja seurantakohde 

valitaan kätevästi pudotusvalikosta. Mahdollistaa tarkan, seurantakohteittaisen 

tai kustannuspaikkakohtaisen analysoinnin. 

 

YKSI SEURANTAKOHDE (jos esiintyy teksti) 

Valitsemasi kentän perusteella voidaan valita tarkasteluun ne kustannuspaikat, 

jotka sisältävät x:nnestä merkistä alkaen tekstinpätkän. 

 

KOKO YRITYS SEURANTAKOHTEITTAIN 

Rajataan kentän perusteella merkistä merkkiin, eli voit niputtaa useammankin 

seurantajakson: jos valitset 1 merkistä 2 merkkiä, niin samaan saraan 

niputtuvat AAB ja AAC. Jos rajaat 1 merkistä 3 merkkiä, saat seurantakohteet 

AAB ja AAC erikseen. 

Tällä kätevällä toiminnolla saat rinnakkain rajattoman määrän 

kustannuspaikkoja taikka seurantakohteita vertailuun. Koska kentäksi voi valita 

minkä tahansa, saat raportit laskunnumero-kentän tai selitteiden perusteellakin. 

 

SEURANTAKOHDE SEURANTAKOHTEITTAIN 

Kahden kentän rajaus. Seurantakohde seurantakohteittain –vaihtoehdolla saat 

lähes rajattomasti erilaisia tuloslaskelmavertailuja ja mahdollisuuksia etsiä 

asioita ja kirjausvirheitä, mm. 

- asiakkaan tuloslaskelma kustannuspaikoittain 

- kustannuspaikan tuloslaskelma asiakkaittain 

- osapäiväraha kustannuspaikoittain 

- päivän myynti kustannuspaikoittain 

- päivän myynti asioittain 

- milloin maksettu osapäivärahaa? 

- mainoskulujen jakautuminen 

- pankista maksetut tileittäin -> käyttö virheenetsintään 



 

 

 

6 

 

ASENTAMINEN JA PÄIVITTÄMINEN 
 

Ohjelma asennetaan latauspakettina Johdon raportoinnin tukisivuilta. 

Käynnistettäessä kysytään käyttöönottoavainta, joka on määräajan voimassa. 

Vanhennuttuaan syötetään uusi käyttöönottoavain. 

 

Päivitykset latautuvat automaattisesti käynnistyksen yhteydessä. 

 

Ohjelman hinta koostuu lisenssihinnasta ja vuositilausmaksusta. 
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Voitto asiakkaittain - ohjelmasta tulostettavaa grafiikkaa. 
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Hinnasto 16.5.2018 
 

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, 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 

Postipäivittäjälle Neuvontapalvelu, päivitykset postitse ja netistä. alk. 144 € /v/ohjelma 

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

Lähete/laskutus postiylläpito. alk. 204 € /v/ohjelma 

Lähete/laskutus nettiylläpito alk. 180 € /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 80 € 

enint. 20 min  80 € 

enint. 30 min 120 € 

enint. 40 min 160 € 

enint. 50 min 200 € 

enint. 1 h  240 € 
 

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. 
240 €/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 

 


