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TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON 
 
 

Pankkistandardin mukaisen konekielielisen tiliotteen (TITO) lukeminen 
on vakio-ominaisuus Asteri kirjanpito-ohjelmassa. 
Pienillä kirjanpitovelvollisilla on yleensä käytössä vain halvempi 
nettipankki, maksukortti- tai maksujärjestelmä, jossa ei ole TITO 
ominaisuutta. 
 
Nettipankista tilitapahtumien siirto Asteriin vaatii jokaisen nettipankin 
osalta oman tulkintansa, koska nettipankin esitystapaa ei ole vakioitu. 
Tästä syystä tulkinta on rakennettu tähän erilliseen "Tapahtumat 
nettiselaimesta kirjanpitoon"-ohjelmaan. 
 
Ohjelma säästää käyttäjän aikaa: sinun ei tarvitse näppäillä jokaista 
kuukauden tapahtumaa Asteri Kirjanpitoon yksitellen, vaan saat suuren 
joukon tietoja kerralla siirrettyä muutamalla napinpainalluksella. 
Tapahtumat saat kätevästi rajattua haluamaltasi ajanjaksolta, 
esimerkiksi kuukauden tai neljännesvuoden kerralla. 

 
Sinun ei tarvitse maksaa erilaisia aineistomaksuja, vaan voit esimerkiksi 
maalata tapahtumat nettipankista kuvaruudulta ja liittää ne 
tapahtumaohjelmaan. 
 
Tapahtumissa olevien selitteiden perusteella voidaan määrittää 
kirjanpidossa tili, jolle tapahtuma halutaan kirjata. Tällainen menettely 
nopeuttaa kirjaamista ja automatisoi kirjanpidon tekemistä. 
 
Jos aineistosi sisältää yksittäisiä tilille saapuneita suorituksia, joista 
löytyy viitenumero, KTL-painiketta painamalla saat luotua 
pankkistandardin mukaisen Saapuneet viitemaksut -tiedoston, jonka 
voit lukea sisään laskutus- tai isännöintiohjelman myyntireskontraan. 
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LIITTYMÄT 
 

Ohjelmaan tunnistaa yleisimpien Suomessa toimivien pankkien 
nettipankit, tyypillisimpien maksukorttien ja maksujärjestelmien raportit 
sekä Finvoice-verkkolaskut. 
 
Aktia yritysverkkopankki, verkkopankki 
Danske Bank Business Online 
Handelsbanken yritysverkkopankki, henkilöasiakkaan verkkopankki 
Nordea Yrityksen Classic-verkkopankki, Yrityksen verkkopankki 
(Corporate Netbank), Henkilöasiakkaan verkkopankki 
OmaSp Yritysverkkopankki 
Op Yrityksen OP-verkkopalvelu, OP-verkkopalvelu 
S-Pankki Yrityksen verkkopankki, verkkopankki 
Säästöpankit 
Ålandsbanken Internetkonttori 
Amex Amex korttitapahtumat csv 
Eurocard Eurocard korttitapahtumat csv 
Mastercard Mastercard laskut txt 
PayPal PayPal tapahtumat csv 
Finvoice Finvoice verkkolasku 
XML-tiliote camt.053 
Holvi  
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KÄYTTÄMINEN 
 
1) Maalaa ja kopioi tapahtumat nettipankissa tai tallenna tapahtumat 
netissä tiedostomuotoon (pdf-tiliote, csv-tapahtumaluettelo jne.). 
Tilitoimiston asiakas voi kopioida aineiston   
leikepöydälle, liittää Muistioon tekstitiedostoksi ja lähettää  
tilitoimistolle tekstitiedostona. 
 

 
2) Liitä leikepöydän sisältö tai avaa tallennettu tiedosto ohjelmassa 
 
 
3) Voit määritellä, mikä tulee tositelajiksi, kustannuspaikaksi, 
päivämäärämuodoksi ja laskunnumeroksi. Voit valita, näytetäänkö selite 
isoin vai pienin kirjaimin.  
 
Vastatili-taulukkoon voit syöttää selitteitä ja niitä vastaavia tilinumeroita. 
Esimerkiksi kaikki ”Elisa”-tekstin sisältävät voit tarvittaessa ohjata 
kirjautumaan tietoliikennekulut-tilille numero 6820. 
 
Valmiita määrityksiä voi tehdä useita erilaisia. 

 
 

4) Automaattinen tulkinta toimii, kun painat ”Etsi ensimmäinen sopiva 
tulkintaohje”. Jos tulos ei ole toivotun näköinen, paina ”Etsi seuraava 
sopiva tulkintaohje”. 

 
 
Ohjelma tuntee niin yrityksen kuin yksityishenkilön verkkopankit 
- voit hoitaa minkä tahansa yhtiömuodon kirjanpitoa 
- voit hoitaa yksityishenkilön tai holhottavan kirjanpitoa 
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Tuontimahdollisuuksia ovat: 
- maalaamalla tilin tapahtumia ruudulta 
- maalaamalla pdf-tiliotteen 
- maalaamalla html-tiliotteen 
- tallentamalla csv-tapahtumaluettelon 
- jne. 
 

 
 
 
 
 
5) Kopioi aineisto leikepöydälle ja liitä Asteri Kirjanpidon päiväkirjaan. 
Halutessasi luoda KTL-aineiston paina KTL-painiketta ja vie 
viitesuoritukset laskutukseen tai isännöinnin myyntireskontraan. 
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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 

 


