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Asteri Tehtäväseuranta
• Asteri Tehtäväseuranta –ohjelmalla seurataan aikataulutettuja tehtäviä.
• Toimii saumattomasti Asteri yritysohjelmien kanssa.
• Kertoo jokaisen yrityksen kohdalla, missä työvaiheessa kyseisen yrityksen
tehtävät ovat
• Mahdollistaa työntekijäkohtaisen työajanseurannan
• Sisältää asiakaskohtaisen neuvotteluhistorian jonne voi tallentaa, mitä
keskusteluja on käyty tai töitä asiakkaalle on tehty ja samalla kirjoittaa
tapahtumasta laskurivi odottamaan laskutusta
• Ohjelmasta hyötyy eniten tili- ja isännöitsijätoimisto, joka käyttää useita eri
Asteri-ohjelmia.
• Soveltuu myös muulle asiakaspalveluyritykselle, esim. lakiasiaintoimistolle,
neuvontapalvelulle jne.
• Ohjelmaa voi osittain hyödyntää, vaikkei muita Asteri-ohjelmia
käyttäisikään.
• Asteri Tehtäväseuranta -ohjelmalla tehdyt laskutuspohjat siirretään Asteri
Lähetelaskutus -ohjelmaan viimeisteltäviksi, tulostettaviksi ja seurattaviksi.

Lisätietoja
• Lisätietoja www.atsoft.fi/esitets.htm
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Asteri Tehtäväseuranta -ohjelman ominaisuuksia:
Lukee tilannetiedot Asteri-ohjelmien tekemistä aineistoista
• tutkii ensimmäistä kertaa käynnistyessään koneessa olevat Asteri-aineistot ja
tekee niistä yhteenvedon, asiakkaan yhdistävänä tunnisteena Asteriohjelmien perustietoihin syötetty Y-tunnus
• näyttää Asteri-ohjelmissa tehtyjen aineistojen tämänhetkisen vaiheen
• mahdollistaa suoran hypyn haluttuun Asteri-aineistoon
• tallentaa, raportoi ja siirtää laskutuspohjaksi eri Asteri-ohjelmissa käytetyn
työajan asiakkaittain ja työntekijöittäin
• raportoi ja siirtää laskutuspohjaksi eri Asteri-ohjelmissa tehtyjen
suoritteiden määrät (rivejä, vientejä, tositteita, laskuja, maksuja,
palkkalaskelmia jne.)

Asiakashallinta
•
•
•
•

käyttää asiakaskortistona Asteri Laskutuksen asiakaskortistoa
tarratulostus
joukkosähköpostitus
neuvonta- ym. tapahtumien sekä yksittäisten kulutapahtumien muistiin
merkitseminen ja laskutuspohjaksi teko
• vanhojen tapahtumien haku asiakkaittain, työntekijöittäin, aiheittain,
sisällöittäin
• näet yhdellä silmäyksellä (esim. puhelun aikana) yhden asiakkaan
• osoite- ym. tiedot
• vanhat neuvontatapahtumat
• toistotehtävät kiireellisyysjärjestyksessä
• reskontratiedot, eli mitä olet ko. asiakkaalta laskuttanut, mitä on avoinna
ja mitä erääntynyt
• kaiken koneellisen aineiston, esim. jos olet tallentanut kaikki
tekstinkäsittelyllä, taulukkolaskennalla yms. tekemäsi kirjeet, tarjoukset,
raportit, tilinpäätökset jne. järjestelmällisesti yhden kansion alle esim. eri
alikansioihin
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Aikatauluseuranta toistuville tehtäville
• Atsoft toimittaa mallitehtävärungot esim. kirjanpidon kuukausittaisista
toimista, vuosittaisista toimista jne.
• voi itse muokata, millaisia tehtäviä kunkin asiakkaasi hoitaminen yleensä
vaatii
• voit ladata toistuvia tehtäviä valitulle asiakkaalle ja valitulle ajanjaksolle
• myöhässä olevat, kiireelliset ja kiireettömät tehtävät näkyvät eri värein
• voit merkitä, miksi jokin työ ei edisty
• voit merkitä, kun työ on valmis
• voit merkitä, viedäänkö työ laskutuspohjaksi
• voit lisätä myös yksittäisiä töitä samaan taulukkoon
• SQL-kyselyillä mahdollisuus rakentaa raportteja, esim. mitkä työt
valmistuivat myöhässä jne.

Vapaa tilastointimahdollisuus SQL-kyselyin
• Monipuoliset raportoinnit
• Käyttäjä voi täydentää ohjelman raportointimalleja

Monipuoliset tulosteet
•
•
•
•

Ruudulle
Muistioon
Tulostimelle
Leikepöydälle, josta edelleen muihin Asteri-ohjelmiin ja
taulukkolaskentaan
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Näyttää asiakaskohtaisesti, missä työvaiheessa jokaisen asiakkaan jokainen ohjelma on
• Integroituu saumattomasti Asteri yritysohjelmien kanssa
• Kertavilkaisulla näet missä vaiheessa yrityksen eri ohjelmat ovat

Erääntyvät tehtävät näkyvät aikajärjestyksessä eri väreillä
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Asiakkaan tiedot, muistiinpanot puhelinkeskusteluista, erääntyvät tehtävät
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Tehtävärunkoja päivämäärämäärityksineen
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Tallenna muistiinpanot ja laskutustiedot asiakkaan tapahtumahistoriaan
• Asiakaskohtaiseen tapahtumahistoriaan tallentuvat muistiinpanot
• Samalla voit lisätä tapahtuman laskutettavaksi
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Hinnasto 16.5.2018
KIRJANPITO
- Tapahtumat netistä
- Tuloveroilmoitus
- Johdon raportointi
MONIPANKKI
PALKANMAKSU
LASKUTUS
LÄHETE/LASKUTUS
- Lähetelaskutusosa

mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt

TILAUSTENKÄSITTELY
OSTORESKONTRA
ISÄNNÖINTI
TEHTÄVÄSEURANTA

Tilaus / toimitusketjun hallintaan.

Ylläpitosopimus
Postipäivittäjälle
Nettipäivittäjälle
Lähete/laskutus
Lähete/laskutus

Pankkitapahtumien automaattinen tiliöinti, lisäosa kirjanpitoon
Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon
Seurantakohdeanalyysit, tehokkaat kustannuspaikat
Aineiston siirtoon taloushallinnon ohjelmistojen ja pankkien välillä
Palkanlaskenta, vuosi-ilmoitus
Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra
Laskutus + läheteosa (finvoice, e-lasku, suoramaksu, massalaskutus)
Lisäosana Asteri laskutukseen, kun on ylläpitosopimus
lisäosana Asteri laskutukseen, kun ei ole ylläpitosopimusta

Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan
taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle, asuntosijoittajalle
asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille

Neuvontapalvelu, päivitykset postitse ja netistä.
Neuvontapalvelu, päivitykset netistä.
postiylläpito.
nettiylläpito

alk. 144 € /v/ohjelma
alk. 120 € /v/ohjelma
alk. 204 € /v/ohjelma
alk. 180 € /v/ohjelma

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle
Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa
Päivitysmaksu
ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta.

Puhelintuki, etätukineuvonta
Maksullista, kun neuvotaan
Etätukineuvonta
- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta
- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen
- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa
- e-lasku ja suoramaksuselvittelyä

Postituskulut
Monen käyttäjän
lisenssit

alkaen
250 €

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
3h täsmäkoulutus Atsoftin toimistolla
Koulutuspäivä Hki
Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 1000 €/päivä,
Koulutuspäivä
asiakkaan luona
Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim.
Tuntiveloitus
asiakaskohtainen koulutus.
Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin

500 €
300 €
300 €
300 €
500 €
500 €
500 €
800 €
300 €
550 €
1.300 €
500 €
500 €
500 €

360 €
alkaen
1000€ /päivä
240 €/h
24 €

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
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