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ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY
Asteri Tilaustenkäsittely on ohjelma yrityksen tilaus/toimitusketjun hallintaan.
Ohjelman avulla teet myyntitilaukset, tarkistat varastotilanteen ja tilaat tuotteita
varastoon sen mukaan, milloin niitä toimitetaan asiakkaille.
Voit ottaa ennakkotilaukset vastaan ja näet viikoittaiset toimitustilanteet.
OHJELMAN OMINAISUUKSIA
- Varastotilanteen seuranta: varastossa, menossa (toimittamattomat
ostotilaukset), tulossa (saapumattomat ostotilaukset)
- Työryhmäkäyttö: useampi käyttäjä voi samanaikaisesti käyttää ohjelmaa
(esim. samanaikainen tarjousten ja myyntitilausten tekeminen).
- Integroituu Asteri Lähetelaskutukseen: laskutusvalmiit lähetteet siirretään
Asteri Lähetelaskutukseen laskuttamista varten
- Asteri Lähetelaskutuksen asiakas- ja tuotekortistot luettavissa
Tilaustenkäsittelyyn käyttöönottovaiheessa. Tämän jälkeen Asteri
Lähetelaskutus määritetään käyttämään Tilaustenkäsittelyn asiakas- ja
tuotekortistoa.
- Asteri Ostoreskontran myyjäkortisto luettavissa Tilaustenkäsittelyyn
käyttöönottovaiheessa. Tämän jälkeen Asteri Ostoreskontra määritellään
käyttämään Tilaustenkäsittelyn myyjäkortistoa

3

- Myyntitilaukset
- Myynnin tuki, soittolistat, myyntitilastot
- Hinnasto, kappalemäärästä riippuvainen hinta, asiakaskohtaiset hinnastot,
tuoteryhmäkohtaiset hinnastot
- Varastotilanteen seuranta (varastossa, vapaana, myyty, tulossa)
- Tarjouksen teko
- Myyntitilausten teko, tilausvahvistuksen teko
- Tavaran lähettäminen: lähetteen tulostus
- Lähetteiden siirto laskutettaviksi Asteri Lähetelaskutukseen
- Myyntitilastot, katelaskelmat, lähetettävien tilastot
- Ostotilaukset
- Tarjouspyynnön teko
- Ostoslistan kerääminen
- Ostotilauksen teko
- Varastotilanteen seuranta
- Automaattinen tilausehdotus
- Tilauspistemenetelmällä
- Tilausvälin menetelmällä
- Ennusteen perusteella
- Tilausvahvistusten vastaanotto
- Tavaran vastaanotto varastoon: hinnoittelu rahdin, tullin, muiden
kustannusten ja valuuttakurssin perusteella
- Ostotilastot, tilastot saapuvista tuotteista

HINTA
Asteri tilaustenkäsittely on lisäosa lähete/laskutukseen.
Asteri tilaustenkäsittely maksaa 1.300 euroa
Hinta koostuu seuraavista osista
•
Asteri lähete/laskutus 800 euroa
•
Tilaustenkäsittely –lisäosa 500 euroa
Tilaustenkäsittelyosa sisältää kolmen käyttäjän käyttöoikeuden,
tilaustenkäsittely –lisäosan lisäkäyttäjät 125 euroa/käyttäjä
Ylläpitosopimus postipäivittäjille 348 euroa/vuosi ja
nettipäivittäjille 300 euroa/vuosi
Hintoihin lisätään arvonlisävero
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MYYNTITILAUKSEN SYÖTTÖ
Myyntitilaukseen syötät laskutettavan asiakkaan tiedot ja tarvittaessa
toimitusosoitteen ja/tai tilaajan tiedot. Nämä voit hakea asiakaskortistosta, joka
on näkyvillä oikeassa alalaidassa.
Otsikkotietoihin tulee myös mm. viitteitä, toimitustapa ja toimituspäivät.
Tuoteriveille voit hakea tiedot tuotekortistosta, joka on näkyvissä vasemmassa
alalaidassa.
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VARASTOTILANTEEN NÄYTTÖ

Lähes kaikkialta ohjelmasta pääset F2-näppäimellä näkemään ko. tuotteen
varastotilanteen.
Ikkunassa näkyy tuotekortistosta otettuja toimitusaika-, saatavuus- ja
hintatietoja.
Lisäksi näkyvillä on myynti- ja ostotilausten perusteella tehty arvio
varastomäärän tulevista muutoksista.
Voit tehdä myyntipäätöksen suoraan ko. ikkunassa, jolloin tieto siirtyy
myyntitilausriville, jossa voit viimeistellä myyntitilauksen.
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RINNAKKAISTUOTTEET
Toistensa kanssa vaihtokelpoiset tuotteet voit merkitä keskenään
rinnakkaistuotteiksi:

Rinnakkaistuotteet näkyvät tuotteen varastotilanne –ikkunassa, josta voit
helposti päättää, myytkö alkuperäistä vai rinnakkaistuotetta:
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RESEPTITUOTTEET
Esimerkiksi ”kylpyhuone 1”-niminen tuotepaketti koostuu erilaisista kaapeista,
laatikostosta, tasosta, altaasta ja hanasta:

Kun syötät myyntitilaus-työvaiheessa reseptituotteen 1304:

rivin tiedot tulevat normaaliin tapaan:

Kun ko. tilaus lähetetään varastosta, reseptituotteen rakenneosien
varastomäärät pienenevät.
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HINTA JA ALENNUS
Tuotteen normaali myyntihinta tulee tuotekortistosta.
Voit kuitenkin määrittää, että tuotteen yksikköhinta riippuu siitä, kuinka paljon
ko. tuotetta asiakas ostaa kerrallaan. Hinta voi olla esimerkiksi sitä halvempi
mitä suurempi kertaostos on, esim.
0 – 4 kappaletta maksaa 3,00 €/kpl
5 – 9 kappaletta maksaa 2,75 €/kpl
10 tai enemmän maksaa 2,50 €/kpl
Asiakaskohtainen hinnasto on myös mahdollista syöttää.
Voit syöttää tuoteryhmäkohtaisia alennuksia, esim. ”sähköliikkeet saavat aina
sähkötarvikkeista 30 % alennuksen”.
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OSTOTILAUKSEN SYÖTTÖ
Ostotilaukseen syötät toimittajan tiedot ja mahdollisen noutopisteen tiedot.
Nämä voit hakea toimittajakortistosta, joka on näkyvillä oikeassa alalaidassa.
Otsikkotietoihin tulee myös mm. viitteitä, toimitustapa ja toimituspäivät.
Tuoteriveille voit hakea tiedot tuotekortistosta, joka on näkyvissä vasemmassa
alalaidassa.
Tuotteen saapuessa varastoon voit syöttää valuuttakurssin, rahdit, tullimaksut
ja muut kustannukset.
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AUTOMAATTINEN TILAAMINEN
Voit luoda tilauksia automaattisesti
- tilauspistemenetelmällä
- tilausvälin menetelmällä
- varastoennusteen perusteella
Ohjelma antaa ehdotuksen kulloinkin tilattavista tuotteista:

Voit muutella toimittajaa ja tilattavaa määrää. Lopuksi ostotilaukset menevät
tietokantaan ja saat kaikki tehdyt tilaukset kätevästi ruudulle Muistioon:
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TILASTOT
Sekä myynti- että ostotilaus-työvaiheessa voit tulostaa hyvin monenlaisia
tilastoja, joita voit käyttää moniin tarkoituksiin, mm. tuotannonsuunnitteluun,
ABC- ja XYZ-analyysiin, ostoreskontran tarkistukseen jne.
Kaikki tilastot saat ruudulle, paperille, leikepöydälle ja csv-tiedostoon.
Ohjelmassa on valmiina seuraavat tilastot:
Myynti
-

Asiakkaan tilaukset
Asiakkaan tilausrivit
Asiakkaan tilaukset tuotteittain
Tuotteen tilausrivit
Tuotteen myynti asiakkaittain
Myynti asiakkaittain
Myynti tuotteittain
Lähetetty myynti myyjittäin
Myyjän tilaukset
Myyjän tuoterivit
Myyjän myynti tuotteittain
Myyjän myynti asiakkaittain
Asiakkaan tilaukset myyjittäin
Tuotteen myynti myyjittäin
Jakson myynti päivittäin

Katelaskelmat
-

12

Kate asiakkaittain
Kate tuotteittain
Asiakkaan kate tuotteittain
Tuotteen kate asiakkaittain
Kate myyjittäin
Myyjän kate tuotteittain
Myyjän kate asiakkaittain
Asiakkaan kate myyjittäin

Varastosta lähettäminen
-

Toimitettavat tilausotsikot jaksolla
Toimitettavat tuoterivit jaksolla
Toimitettava jaksolla tuotteittain
Tuotteen toimitukset päivittäin
Toimitukset asiakkaalle päivittäin

Ostot
-

Tilaukset toimittajalta
Toimittajan tilausrivit
Toimittajan tilaukset tuotteittain
Tuotteen ostotilausrivit
Tuotteen ostot toimittajittain
Ostot toimittajittain
Ostot tuotteittain
Jakson ostotilaukset päivittäin

Tuotteen vastaanotto varastoon
-

Saapuvat tilausotsikot jaksolla
Saapuvat tuoterivit jaksolla
Saapuvat jaksolla tuotteittain
Tuotteen saapumiset päivittäin
Toimittajalta saapuvat päivittäin

Lisäksi ohjelmassa on mahdollisuus luoda vapaasti omia kyselyjä SQLkyselykielellä.
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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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