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Hyvä Asteri Monipankin käyttäjä! 
 
 
Tässä vihkosessa esitellään ohjelmaan julkaisemisen 
15.10.2016 jälkeen tulleet muutokset. 
 
Asteri Monipankin lisäksi Sinun kannattaa päivittää kaikki 
muutkin Asteri-ohjelmasi, koska niiden pankkiliittymät ovat 
kehittyneet yhtä hyviksi kuin Asteri Monipankki. 
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1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 
Asenna ohjelmapäivitys netistä sivulta: 
www.atsoft.fi/tukimp kohdasta ”1.C Asenna päivitys” tai 
käytä monipankkiohjelman oikeassa yläkulmassa näkyvää 
”Päivitä tämä ohjelma” painiketta. 
 

 
 

Päivityksen jälkeen avaa ohjelma ja tarkista, että 
ohjelmaikkunan yläreunassa näkyy päivämääränä 
18.11.2017 tai uudempi. 

 

http://www.atsoft.fi/tukimp kohdasta �1.C
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2 KAIKKI PANKIT MUKANA 
 

Asteri Monipankki toimii nyt seuraavien pankkien Web 
Services -kanavassa: 

 
- Aktia 
- Danske Bank 
- Handelsbanken 
- Nordea 
- OP 
- POP 
- Sp ja OmaSp 
- Ålandsbanken 

 
3     SELVÄKIELISET TULOSTEET 
 

Kun noudat aineiston, ohjelma näyttää sen myös 
selväkielisenä. 
 
Saat niitä myös jälkikäteen katseltua, kun painat ”Aiemmin 
noudettu aineisto selväkielisenä”. 
 
Pätee seuraaviin aineistoihin: 
 

- konekielinen tiliote TITO  
- saapuneet viitemaksut KTL 
- saapuneet viitemaksut XML camt.054 
- saldokysely (Nordea ja Danske Bank) 
- xml-maksujen palaute 
- Finvoice-verkkolaskut 
- Vastaanottoilmoitus 
- Finvoice-virhepalaute  
- Valuuttakurssit 
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Ohjelmassa on myös Finvoicen katselu -ikkuna. 
 
Asetukset-painikkeen takana on nyt yksi uusi 
määritysmahdollisuus: "Selväkielisessä KTL:ssä: Kukin 
saajan tili omalle sivulleen", jota voit hyödyntää esim. jos tilit 
ovat eri yritysten tilejä. 

 
 
 

4 LUO YKSITTÄINEN LÄHTEVÄ 
MAKSU 

 
Nyt voit tehdä Asteri Monipankilla yksittäisen lähtevän 
maksun tiedoston: Lähetä pankkiin -välilehdellä on uusi 
painike: Luo yksittäinen maksu. 
 
Kun tiedosto on luotu, sen nimi menee automaattisesti 
lähetettävän tiedoston nimeksi eli Sinun tarvitsee vain valita 
oikea aineistotyyppi ja painaa lähetyspainiketta. 
 
Luodut tiedostot menevät levylle ja tiedostonimestä näkee 
maksajan ja saajan nimet ja maksetun summan, joten saat 
helposti otettua vanhan tiedoston pohjaksi, jottei Sinun 
tarvitse kirjoittaa esim. pankkitilinumeroita kokonaan 
uudelleen. 
 
Jos tarvitset yhteenvetoraportteja yms, älä käytä tätä 
toimintoa vaan hanki Asteri Ostoreskontra -ohjelma. 
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5 JOUKKOLÄHETYS 
 

Lähetys-välilehdellä on nyt joukkolähetysmahdollisuus: 
voit lähettää kaikki samassa kansiossa olevat XML-
maksutiedostot (pain.001.001.02 ja 3) samalla 
painalluksella. Lähetetyt tiedostot siirtyvät lähetetyt-
alikansioon. 

 
 

6  ETÄTUKI 
 

Ohjelmassa on nyt etäAsteri-painike, jolla voit käynnistää 
etätuen, kun olet puhelinyhteydessä Asterin tukeen. 

 
 

7 NOUDA MAKSUPALAUTE 
 

Jos XML-maksujen lähetys on ok, ohjelma muistuttaa, että 
pitää silti noutaa palaute muutaman pankkipäivän kuluttua. 

 
 

 

8      KUUKAUDEN PIKAVALINTA 
 
Noudon aikarajauksen saat nyt annettua myös 
valitsemalla vain kuukauden ja vuoden, jolloin ajanjaksoksi 
tulee kuukauden ensimmäisestä päivästä kuukauden 
viimeiseen päivään. 
 
Virallinen käytettävä aikarajaus on se, joka on 
Ajanjaksolta-päiväyksien välillä. Uusi 
kuukausivalintamahdollisuus vain nopeuttaa aikarajauksen 
antamissa joissain tapauksissa. 
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9 SAMLINK-PANKKIEN UUSI 
PALVELUVARMENNE 

 
Samlink on uusinut palveluvarmenteensa syyskuun lopulla 
2017.  
 
Asteri Monipankki huolehtii asiasta automaattisesti eli 
Samlinkin uusi palveluvarmenne asentui ohjelmapäivityksen 
jälkeen, kun käynnistit ohjelman. Samalla vanha 
palveluvarmenne poistui säilöstä. 
 

 
 

10   VARMENTEIDEN VANHENEMINEN 
 

Kun ohjelma käynnistyy, se tarkistaa ja huomauttaa 
pankkien juurivarmenteiden ja palveluvarmenteiden 
vanhenemisesta. Niiden uusimisen pyrimme aina tulemaan 
automaattisesti ohjelmapäivityksen mukana. 
 
Ohjelma huomauttaa myös asiakasvarmenteiden 
vanhenemisesta. Siitä annamme ohjeistuksen sitä mukaa 
kuin ensimmäiset asiakasvarmenteet lähestyvät 
vanhenemistaan. 
 
Varmenteiden vanhenemista voit tutkia myös menemällä 
Asiakasvarmenteiden lataus -välilehdelle painamaan "Näytä 
kaikkien varmenteiden vanhenemistiedot", joka tulostaa 
Muistio/Notepadiin koneesi varmennesäilössä olevien Asteri 
Monipankkiin liittyvien varmenteiden voimassaolotiedot. Sitä 
voit käyttää huoltotyökaluna esim. seuraavasti: 
 

- jos jokin palveluvarmenne tai juurivarmenne 
näyttää vanhenevan, asenna Asteri Monipankin 
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päivitys netistä, jolloin saat uusimmat 
palveluvarmenteet 
 

- jos jokin asiakasvarmenne näyttää vanhenevan, 
uusi se pankista (tähän ei vielä ole Asteri 
Monipankissa automaattista toimintoa) 

 
 

11 PANKKIVARMENTEIDEN 
AUTOMAATTINEN ASENTUMINEN 

 
Ensiasennuksen ja päivityksen mukana asentuu koneelle 
cer- ja der-tiedostot, joissa on pankkien juurivarmenteet ja 
palveluvarmenteet. 
 
Ohjelman käynnistyessä asentuvat nyt varmennesäilöihin 
ne pankkien juurivarmenteet ja palveluvarmenteet, joita ei 
niissä ennestään ole. 
 
Näin ollen Sinun ei tarvitse nähdä erikseen vaivaa pankkien 
juuri- eikä palveluvarmenteiden asentamiseksi. 
 
 
 

12 LÄHETYSRAPORTISSA PANKKI JA 
AINEISTOTYYPPI 

 
Lähetysraporttiin on lisätty tulostumaan pankki ja 
aineistotyyppi (ei ollut aiemmin pankeissa OP, Aktia, 
Handelsbanken, POP, Sp, Danske Bank). 
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13 TILI- TAI ISÄNNÖINTITOMISTON 
VARMENTEEN KÄYTTÄMINEN 

 
Muiden Asteri-ohjelmien monipankkiliittymässä nyt 
rastitusmahdollisuus 
"Yrityksellä ei ole monipankissa omaa 
asiakasvarmennetta, joten käytä varmennetta, joka löytyy 
(esim. tili- tai isännöintitoimiston) Y-tunnuksella ..." 

 

14 ÄÄKKÖSTEN YHTEENSOPIVUUS 
 

Jos maksutiedosto oli tehty muulla kuin Asteri-ohjelmalla 
ja jos se sisälsi ääkkösiä, Samlink-pankkeihin (Aktia, 
Handelsbanken, POP, Sp) lähetettäessä tuli sisällön 
tarkastuksessa virhe ja OP:iin lähetettäessä pulma 
"Saapuva sanoma allekirjoitettiin varmenteella, joka oli eri 
kuin se, jolla runko salattiin". 
 
Nyt ohjelma muuttaa ääkköset vastaaviksi aakkosiksi 
ennen lähetystä, joten pulmaa ei tule. 

 
 

15 DUPLICATE MESSAGE 
REJECTED 

 
Aiempi ohje on ollut, että näkyvä Asteri Monipankki pitää 
olla sammutettuna, kun lähetetään tai noudetaan suoraan 
toisesta Asteri-ohjelmasta, koska silloin Asteri Monipankki 
käynnistyy taustalla. Nyt ohje on, ettei enää haittaa, vaikka 
näkyvä Asteri Monipankki olisi käynnissä. Siltikään ei enää 
synny Duplicate Message.. -pulmaa päällekkäisten 
RequestId:ien vuoksi. 
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16 APUTYÖKALU  
 

Ohjelmassa on nyt painike ”Tietosuojatyökalu: aineiston 
teksteiksi xxxxx”, jolla saat sotkettua aineiston tekstit X:ksi, 
jotta siitä ei näkisi kenen aineistoa on. Sotkettu aineisto 
löytyy samalla nimellä kuin alkuperäinen, mutta sotketun 
aineiston nimessä on lisätarkenne ”.xxx”. 
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Hinnasto 1.1.2017 
 

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, kausiveroilmoitus, 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 
Nettipäivittäjälle Neuvontapalvelu, päivitykset netistä. alk. 120 € /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 40 € 
enint. 20 min  40 € 
enint. 30 min 60 € 
enint. 40 min 80 € 
enint. 50 min 100 € 
enint. 1 h  120 € 

 

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. 

120 €/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 


