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Yhteystiedot
atsoft@atsoft.fi
puh (09) 350 7530 (arkisin klo 8-16)

Käyntiosoite
Etätyöskentelemme.
Toimistolla vain sovittaessa.
Sovi aika, jos tulet toimistolle.
Nuijamiestentie 5 C 2.krs., 00400 Helsinki
Pohjois-Haagassa,

Asteri yritysohjelmat
•
•
•
•

Kertamaksu, työasemaan asennettava ohjelma.
Soveltuvat yritysten käyttöön toimialasta riippumatta
Soveltuvat erittäin hyvin tilitoimistoille ja kirjanpitäjille
Moniyritysversioita: voi hoitaa yhden tai useamman yrityksen
tehtävät yhdellä lisenssillä (ei lisämaksua lisäyrityksistä)
• Suunniteltu yhden käyttäjän ohjelmiksi. Voidaan asentaa
(lisenssisopimuksen puitteissa) verkkokäyttöön siten, että useampi
käyttäjä voi käyttää vuorollaan samaa aineistoa.
• Vuodesta 1987 alkaen on toimitettu yli 20.000 Asteri ohjelmaa
• Ohjelmat ovat aktiivisessa käytössä yli 5.000 yrityksessä

Ohjelmiin tutustuminen
• Ohjelmiin voi tutustua esittelyversioiden ja luentovideoiden
avulla, jotka ovat asennettavissa atsoft.fi/ohjelmat.htm
• Toimistollamme Helsingin Haagassa. Sopikaa esittelyaika.
• Henkilökohtainen esittely puhelimitse netin kautta etäesittelynä.
Etäesittelyssä saat näköyhteyden Atsoftissa olevalle tietokoneelle
jota käyttää ohjelmaa esittelevä henkilö ja voit puhelimessa kysellä
ja kertoa, mitä ohjelmasta haluat nähdä.

Ohjelmien toimitus
• Ohjelmat voi tilata puhelimitse (09)350 7530 tai tilauslomakkeella
atsoft.fi/osto.htm

• Ohjelma toimitetaan nettilatauksena, tarvittaessa postitse cd-levyllä.
• Ohjelman voi noutaa, jolloin tarvittaessa asennamme ohjelman
koneeseen ja annamme lyhyen opastuksen.
• Ohjelman hintaan sisältyy yhden käyttäjän käyttöoikeus, ohjekirja,
asennus-cd ja kahden kuukauden maksuton käyttöönlähtötuki

Käyttöönlähtötuki 2 kk
Ohjelmien hintaan sisältyy kahden kuukauden mittainen maksuton
käyttöönlähtötuki. Käyttöönlähtötuki varmistaa, että ohjelma
saadaan käyttökuntoon asiakkaan laitteistossa.
Käyttöönlähtötuki vastaa myös niihin ohjelman käyttöön liittyviin
kysymyksiin, joihin ei löydy vastausta käyttöohjekirjasta tai netistä.
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Käyttökoulutus
Ohjelmat ovat helppokäyttöisiä ja niiden käyttöönotto onnistuu
omatoimisesti selkeän ohjelman ja laajan käyttöohjekirjan avulla.
Täsmäkoulutusta järjestämme toimistollamme ja luonanne
kaikkialla Suomessa. Koulutuksen sisältö vastaa asiakkaan tarvetta.
atsoft.fi/kurssit.htm

Luentovideoita, joita voi katsoa osoitteessa
atsoft.fi/kurssivideo.htm

Ylläpitosopimus
Ylläpitosopimus on ohjelman huoltosopimus, joka sisältää
neuvontapalvelun (käyttäjätuen) ja ohjelmapäivitykset.
Neuvontapalvelu on periaatteen selvittävää neuvontaa, jolla asiakas
saa ratkaisumallin ongelmaan.
Neuvontapalvelua on saatavilla puhelimitse, sähköpostitse ja netin
kautta etäAsterin avulla (Atsoftin neuvoja kytkeytyy asiakkaan
koneelle etäAsterin avulla).
Ylläpitosopimuksen tehnyt käyttäjä voi asentaa uusimmat
ohjelmaversiot Atsoftin kotisivuilta. Toimitamme päivityksen cdlevyllä keskimäärin kerran vuodessa postipäivittäjille.
Lisätietoa ylläpitosopimuksesta atsoft.fi/yllasopi.htm

Laitteisto ja käyttöjärjestelmä
Ohjelmat toimivat Windows 10/8/7 käyttöjärjestelmissä.
Ohjeita uuden koneen ostajalle atsoft.fi/uuskoneo.htm
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Lisenssit usealle käyttäjälle
Asteri yritysohjelman hintaan sisältyy yhden käyttäjän käyttöoikeus
(käyttöoikeuslisenssi).
Tarkat lisenssiehdot luettavissa osoitteesta
atsoft.fi/lisenssi.htm

Yhden käyttäjän käyttöoikeuslisenssi riittää kun
• Ohjelmaa käyttää vain yksi käyttäjä. Ohjelman saa tällöin asentaa
toimiston koneeseen, kotikoneeseen ja kannettavaan
tietokoneeseen ("henkilökohtainen käyttö")
• Useampi käyttäjä käyttää vuorollaan yhdessä koneessa ohjelmaa.
Tällöin ohjelman saa asentaa vain yhteen koneeseen.
Usean käyttäjän rinnakkaislisenssit
• Rinnakkaislisenssejä tarvitaan, jos samaa ohjelmaa käyttää
useampi kuin yksi henkilö samanaikaisesti.
• Rinnakkaislisenssi on toimipaikkakohtainen, jokaisessa
toimipisteessä, jossa ohjelmaa käytetään on hankittava yksi
täysihintainen lisenssi sekä tarvittava määrä rinnakkaislisenssejä.
• Rinnakkaislisenssi käsittää vain ohjelman käyttöoikeuden, ei
erillisiä ohjekirjoja tai levykkeitä
• Rinnakkaislisenssi maksaa puolet ohjelman hinnasta.
Oppilaitoslisenssi
• Oppilaitoslisenssi maksaa yhden normaalin ohjelman verran.
• Oppilaitoslisenssi on rakennuskohtainen. Se oikeuttaa
asentamaan ja käyttämään ohjelmaa yhden oppilaitoksen yhden
rakennuksen kaikissa mikroissa opetustarkoitukseen.
• Opettaja saa asentaa ohjelman kotikoneeseensa opetusmateriaalin
tekemiseksi
• Esittelyversioita saa käyttää vapaasti veloituksetta opetus- ja
koulutuskäytössä

Asteri yritysohjelmaesitteet
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Kirjanpito
• Voidaan ottaa käyttöön kesken tilikauden.
• Uusi tilikausi voidaan aloittaa ennen edellisen tilikauden
tilinpäätöstä. Tilinavaussaldot tuodaan aikanaan, kun tilinpäätös
on vahvistettu.
• Soveltuu kirjanpidon tekemiseen yritysmuodosta riippumatta,
vakiona moniyrityskäyttö (esim. tilitoimistoille).
• Mallitilipuitteistot (tilikartat ja tilinpäätösrungot) eri
yhtiömuodoille mm. Osakeyhtiölle, kommandiittiyhtiölle,
avoimelle yhtiölle., liikkeenharjoittajalle, asunto- osakeyhtiölle,
kiinteistöyhtiölle, maanviljelijälle, osuuskunnalle ja
urheiluseuralle.
• Valmiista mallitilipuitteista käyttäjä voi muokata omaan
käyttöönsä soveltuvan tilikartan ja tilinpäätöksen rungon.
• Luettelo ohjelmaan saatavilla olevista tilipuitteistoista luettavissa
sivulla atsoft.fi/genetili.htm
• Kirjanpitolain tai -asetuksen muuttuessa laadimme uudet
tilipuitteistot ohjelmaan, jotka ovat veloituksetta käytössä
ylläpitosopimuksen tehneille käyttäjille.
• Tulosteina mm. päiväkirja, pääkirja, saldoluettelo, ALVlaskelma, tilierittelyt, tase- ja tuloslaskelma, tase ja
tuloslaskelmaerittelyt, budjettivertailu, saldoreskontra ja
kustannuspaikkaerittelyt.
• XML tiliotteen sisäänluku, TITO ja KTL tuonti
• Nordnet arvopaperisalkun tapahtumien tuonti
• Tulosteet kirjoittimelle, ruudulle, levylle ja leikepöydälle.
• ALV-kirjaukset sekä brutto- että nettokirjausperiaatteella, sekä
ALV:n automaattikirjaukset, konekielinen valvontailmoitus.
• Rakentamispalvelun käännetty ALV käsittely
• Metalliromun ja jätteen käännetty ALV-käsittely
• EU Palvelu- ja tavaraostojen ALV käsittely
• Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus, arvonlisäveron tiedot
kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain sekä sähköisesti
OmaVeroon että tulosteena.
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Tapahtumat nettiselaimesta kirjanpitoon
Tapahtumat nettiselaimesta kirjanpitoon on maksullinen lisäosa
Asteri kirjanpito-ohjelman kanssa käytettäväksi.
Ohjelmalla saat kopioitua pankkitilin tapahtumat nettipankista:
nettiselaimesta Asteri kirjanpitoon.
Erillistä TITO sopimusta pankin kanssa ei tarvita.
Ohjelmassa on yleisempien pankkien tapahtumien tulkkaus sekä
joidenkin luottokorttiyhtiöiden raporttien tuonti
Toimintaperiaate
1. Kirjaudu nettiselaimella verkkopankkiin
2. Avaa nettiselaimeen tilin tapahtumat
3. Maalaa tapahtumat ja kopioi leikepöydälle
4. Liitä "Tapahtumat nettiselaimesta kirjanpitoon"-ohjelmaan
5. Valitse pankki, muoto ja kopiointitapa ja napsauta [tulkitse]
6. Kopioi tulkitut rivit leikepöydälle
7. Liitä ne Asteri kirjanpitoon
Taustaa
Pankkistandardin mukaisen konekielielisen tiliotteen (TITO)
lukeminen on vakio-ominaisuus Asteri kirjanpito-ohjelmassa.
Pienillä kirjanpitovelvollisilla on yleensä käytössä vain halvempi
nettipankki, 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 omaan ohjelmaansa.
Liittymät:
Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OmaSp, Op, POP,
S-Pankki, Säästöpankit, Ålandsbanken -verkkopankit
Amex, Eurocard, Mastercard, PayPal, Finvoice, Holvi
XML-tiliote
Lisätietoa
atsoft.fi/esitetn.htm

Asteri yritysohjelmaesitteet
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Tuloveroilmoitus
Asteri Tuloveroilmoitus on ohjelma yhteisön tuloveroilmoituksen
tekemiseen sähköisesti.
Tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Asteri kirjanpito-ohjelman kanssa.
Tekee pääverolomakkeet 2, 2C, 4, 5, 6, 6A, 6B ja 6C liitteineen
sähköiseen muotoon.
Lukee lomakkeissa tarvittavia kirjanpitotilien saldoja suoraan Asteri
Kirjanpidon tilikausitietokannasta.
Muut tarvittavat tiedot voit syöttää käsin.
Tarkistaa tietojen oikeellisuutta ja tulostaa niistä raakalistauksen
paperille.
Muodostaa sähköisen tuloveroilmoituksen verohallinnon
hyväksymässä muodossa.
Lähetetään ilmoitin.fi -palvelulla.
Lisätietoa
atsoft.fi/tuloveroilmoitus.htm
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Palkanmaksu
• Yleiskäyttöinen palkanlaskentaohjelma
• Soveltuu sekä kuukausipalkkojen että tuntipalkkojen laskentaan.
• Palkat voidaan laskea käyttäen perustana kiinteää palkkaa, lomaajanpalkkaa, lomarahaa, tuntipalkkaa ja sen johdannaisia (iltalisät
yms.) sekä erilaisia palkkioita (esim. urakat tai provisiot)
• Luontoiseduista voidaan eritellä esimerkiksi asuntoetu,
sopimusruokailu, lounassetelit, autoetu tai jokin muu luotoisetu.
• Voidaan laskea ja maksaa verottomat ja osittain verottomat
korvaukset, kuten päivärahat ja kilometrikorvaukset
• Ohjelmalla voidaan veloittaa erilaisia vähennyksiä, esim. aymaksut, työntekijän TyEL sekä työttömyysvakuutusmaksu
• Ennakonpidätystietojen suorasiirto (sähköiset verokorttitiedot)
• Rajoitetusti verovelvollisen ennakonpidätys ja vuosi-ilmoitus
• Palkansaajia voi lisätä ja poistaa palkanmaksutiedostoista
• Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus, työnantajasuoritusten
tiedot -ilmoituksen sekä sähköisesti OmaVeroon että tulosteena.
• Tulosteita mm:
• palkkalaskelmat, myös sähköpostiin
• palkkalista ja tiliöintitosite palkanmaksajalle
• maksulista, SEPA XML–tiedosto pankille
• erittelyt maksetuista verottomista lisistä
• erittelyt veloitetuista vähennyksistä
• palkkakortit ja palkkatodistukset
• palkkalistat esim. osastoittain tai kustannuspaikoittain
• erilaisia yhteenvetoja maksetuista palkoista, esim. iltalisät
• vuosi-ilmoitus työnantajasuorituksista sähköisesti
• TyEL-tiedosto kuukausi- tai vuositekniikalla
Lisätietoa
• Asteri palkanmaksun esite luettavissa osoitteessa
atsoft.fi/pdf/esitewp.pdf

• Asteri palkanmaksun esittelyversio asennettavissa osoitteessa
atsoft.fi/demowpl.htm

Asteri yritysohjelmaesitteet
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Laskutus
• Sisältää asiakas- ja tuotekortiston sekä myyntireskontran
• Valmiit muokattavissa olevat laskulomakesovitukset sekä
blancolomakkeelle että esipainetulle tilisiirtolomakkeelle
• Mahdollisuus tulostaa pankkiviivakoodi laskuun
• SEPA, IBAN ja BIC
Asiakaskortisto
• asiakas-, jäsen- ym. rekisterien ylläpito
• osoite-, puhelin- ym. luettelot
• postitustarrat, pankkisiirrot
• asiakkaan viimeaikaiset ostot
• asiakkaan ostot tuotteittain
• asiakkaan kate tuotteittain
Tuotekortisto
• tuoterekisterin ylläpito
• hinnastot, myyntitilastot, katelaskelmat
• varastotilanne, varaston arvo, inventaario puutelista
• käyttäjän määriteltävissä olevat listatulosteet
• myyntitilasto tuotteittain
• katelaskelma tuotteittain
Myyntireskontra
• avointen laskujen ym. listat
• asiakas- ja laskukohtaiset tiliotteet
• karhut, maksumuistutukset, viivästyskorkolaskut
• liittymä Asteri kirjanpitoon: tallentaa myyntilaskut ja suoritukset
suoraan päiväkirjaan kirjauksiksi (kirjaa myyntilaskut joko
tuoteriveittäin jolloin jokaisesta tuoterivistä tulee oma
kirjausrivinsä tai laskuittain jolloin jokaisesta laskusta tulee oma
vientinsä)
Lisätietoa
• Ohjelman esite luettavissa osoitteessa
atsoft.fi/pdf/esitewl.pdf

• Ohjelman esittelyversio ladattavissa osoitteesta
atsoft.fi/demowls.htm
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Lähetelaskutus
Lähetelaskutus on laajennusosa laskutusohjelmalle. Se tuo seuraavia
lisäominaisuuksia peruslaskutukseen:
Sähköinen laskutus: Finvoice, eLasku, iPost eKirje
Sähköisen laskutuksen toteuttamiseen mm Finvoice ja iPost eKirje,
joista lisätietoa atsoft.fi/finvoice.htm
Factoring liittymä (Nordea Rahoitus, OKO laskusaatavarahoitus)
Ohjelma tallentaa rahoitusyhtiöiden yhteisesti sopiman tietuekuvauksen mukaisen aineiston (laskusaatavarahoitus, laskuraha).
Suoramaksu ja kuluttajan e-lasku
Suoramaksun ja kuluttajan e-laskun muodostusominaisuus.
Sarjalaskutus, massalaskutus, jäsenmaksulaskutus
Massalaskutuksella saa eräajona personoituja laskuja: sama summa,
yksilöllinen summa, yksilölliset yksiköt halutulle asiakasjoukolle.
Ennen lopullista tulostamista laskuja voidaan muunnella ja
viimeistellä. Esim. vesiosuuskuntalaskutukseen, jäsenmaksujen tai
säännöllisten kk-maksujen laskutukseen.
Tilaustenkäsittely/lähetelaskutus
Ohjelmalla voidaan toteuttaa tilaus -lähete -lasku -maksumuistutus.
Tilauksen yhteydessä tulostetaan tilausvahvistus ja toimituksen
yhteydessä lähete. Lasku voidaan kirjoittaa tilauksen tai lähetteen
pohjalta tai ilman lähete- tai tilauspohjaa. Ohjelmalla saadaan
tulostettua koko tilauskanta. Vanha lähete voidaan avata
korjattavaksi, uuden laskun pohjaksi tai vain katseltavaksi.
Keräilylaskutus
Jos samoille asiakkaille on kertynyt useita lähetteitä, heille voidaan
tulostaa koontilaskut, joissa kaikki lähetteet ovat yhdessä laskussa.
Ohjelma kokoaa lähetteistä laskut asiakkaittain. Näitä voidaan
tarkastella ja korjailla ennen tulostusta, joka voidaan tehdä
yksitellen tai eräajona.
Lisätietoa
• Ohjelman esite luettavissa osoitteessa
atsoft.fi/pdf/esitewll.pdf

Asteri yritysohjelmaesitteet
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Ostoreskontra
• Asteri Ostoreskontralla seurataan avoimia ostolaskuja,
tulostetaan erääntymisraportit laskuista ja maksetaan laskut
tallentamalla SEPA XML –maksuaineisto levylle
pankkiyhteysohjelmaa varten
• Myyjistä laaditaan kortisto, jossa on myyjän osoite- ja
pankkiyhteystiedot. Myyjäkortistosta tulostetaan mm.
puhelinluettelo ja postitustarrat
• Saapuneet ostolaskut kirjataan avoimiksi laskuiksi
• Sähköisten finvoice muotoisten ostolaskujen sisäänluku
• Avoimista laskuista raportit ruudulle ja paperille mm.
• kaikki avoimet laskut
• määräpäivään mennessä erääntyvät laskut
• laskut, joissa on kassa-alennus voimassa määräpäivänä
• annetulla aikavälillä erääntyvät laskut
• erääntymisraportti laskun, päivän ja viikon tarkkuudella
• Maksettavista laskuista laaditaan maksusuunnitelma
merkitsemällä maksettava laskut yksitellen tai ryhmissä
eräpäivän ja kassa-alennus päivän mukaan
• Pankkiyhteysohjelmalla tapahtuvaa maksatusta varten ohjelmalla
tallennetaan levylle pankkistandardin mukainen maksuaineisto,
joka siirretään pankkiyhteysohjelmalla pankkiin maksettavaksi
• Tulosteina mm.
• ostot kuukauden aikana
• valitun myyjän ostot halutulta jaksolta
• valitun tuotteen tai tuoteryhmän ostot
• päiväkirja saapuneista ostolaskuista
• päiväkirja maksetuista ostolaskuista
• Liittymät Asteri Kirjanpitoon
• Kuukauden aikana saapuneista laskuista muodostetaan
päiväkirjatiedosto
• Kuukauden aikana maksetuista laskuista muodostetaan
päiväkirjatiedosto
Lisätietoa
• Ohjelman esite luettavissa osoitteessa
atsoft.fi/pdf/esitewo.pdf

• Ohjelman esittelyversio ladattavissa osoitteesta
atsoft.fi/demowor.htm
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Isännöinti
Soveltuu mm.
• Asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöyhtiöille
vastikelaskutukseen
• Vuokrataloyhtiöille, esim. kunnan vuokrataloyhtiöiden
vuokrien hoitamiseen
• Sijoittajalle, jolla useita vuokrahuoneistoja eri taloyhtiöissä
Ohjelmistolla laaditaan luettelo huoneistoista ja määritetään
kullekin huoneistolle vuokrapaikkojen veloitusyksiköt, tulostetaan
vuokramaksutilisiirrot ja seurataan kumulatiivisesti huoneistojen
maksamia vastikkeita ja verrataan niitä tavoitereskontraan.
Toimintoja
• osakeluettelon ja talonkirjan ylläpito sekä tulostus
• isännöitsijäntodistusten tulostus
• lukemalaskutus, lainaosuuslaskelmat, vuokrasopimukset
• tilisiirtojen tulostus (blancolle tai ohjelma piirtää kehykset)
• viitenumero on maksajakohtainen, sama joka kuukaudelle
• Kuluttajan e-lasku, Suoramaksu
• Laskuttajailmoituksen teko, vastaanottoilmoitusten käsittely
• vuokrareskontra
• suoritusten kirjaus käsin tai viitemaksut -aineistosta (ktl)
• maksutavoitelista , suorituslista , erolista
• saldoluettelo
• tiliote , maksukehotukset
• suorituspäiväkirja , tilinpäätöserittely
Lisätietoa:
• Ohjelman esite luettavissa osoitteessa
atsoft.fi/pdf/esitewv.pdf

• Ohjelman esittelyversio ladattavissa osoitteesta
atsoft.fi/demowvk.htm

Asteri yritysohjelmaesitteet
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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. Ohjelma on työryhmäkäyttöinen: useampi käyttäjä voi
samanaikaisesti käyttää ohjelmaa (esim. samanaikainen tarjousten ja
myyntitilausten tekeminen).
- 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
- Yhteinen asiakas- ja tuotekortisto Asteri Lähetelaskutuksen kanssa ja
yhteinen myyjäkortisto Asteri Ostoreskontran kanssa
Lisätietoa: atsoft.fi/esitewti.htm
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Monipankki Pankkiyhteysohjelma
Asteri Monipankki on maksuliikenneohjelma, jolla voit viedä
taloushallinto-ohjelmalla tehtyjä aineistoja pankkiin ja noutaa
aineistoja pankista tuotavaksi taloushallinto-ohjelmaan.
Liikennöi Web Services kanavassa
Ohjelma liikennöi Suomessa toimivien pankkien Web Services –
kanavassa.
Ohjelmalla voit lähettää pankkiin esimerkiksi
- SEPA XML-maksuaineistoja
- lähteviä verkkolaskuja
- e-laskun laskuttajailmoituksia
Ohjelmalla voit noutaa pankista esimerkiksi
- saapuvien viitemaksujen luetteloja
- konekielisiä tiliotteita
- saapuvia verkkolaskuja
- e-laskun vastaanottoilmoituksia
- saldotietoja
Toimii Asterin kanssa sekä itsenäisenä ohjelmana
Asteri Monipankki toimii irrallisena erillisenä ohjelmana eli voit
käyttää sitä maksuliikenneohjelmana olipa taloushallinto-ohjelmasi
Asteri tai mikä tahansa muu Suomessa käytettäviä aineistoja tuottava
ja lukeva ohjelma.
Kun käytössäsi on Asteri Kirjanpito, Laskutus, Lähetelaskutus,
Palkanmaksu, Ostoreskontra tai Isännöinti, voit lähettää ja
vastaanottaa aineistoja suoraan ko. ohjelmista siten, että Asteri
Monipankki käynnistyy taustalle ja huolehtii liikennöinnistä pankkiin.

Asteri yritysohjelmaesitteet
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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, Omavero-ilmoitus, 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

alkaen
250 €

minimiveloitus 80 €
enint. 20 min 80 €
enint. 30 min 120 €
enint. 40 min 160 €
enint. 50 min 200 €
enint. 1 h
240 €

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta
- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen
- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa
- e-lasku ja suoramaksuselvittelyä

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
Postituskulut
Monen käyttäjän
lisenssit

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

asiakaskohtainen koulutus.
Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin

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 atsoft.fi/hinnasto.htm
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