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Asteri Ostoreskontra – vuosipäivitys 14.10.2002
Asteri Ostoreskontran vuosipäivitys sisältää uusimmat
ohjelmaversiot ostoreskontraohjelmasta.
Päivityslevyiltä voi tehdä myös ensiasennuksen uuteen koneeseen
koneenvaihdon tai kovalevyrikon yhteydessä. Ohje uudelle koneelle
asentamiseksi on kappaleessa Asennus uudelle koneelle sivulla 6.
Mikäli päivitykseen tulee lisäohjeita tämän ohjevihkosen tekemisen
jälkeen, tiedotamme niistä ostoreskontran vuosipäivityssivulla
osoitteessa www.atsoft.fi/orpv.htm

Ohjelmiin tulleita muutoksia
Ostoreskontran ohjelmiin ei ole tullut toiminnallisia muutoksia
edellisen vuosipäivityksen (15.11.2001) jälkeen.
Päivityksen asentaminen ei ole tarpeen, mikäli käytössänne on
edellisvuoden ostoreskontran vuosipäivitys.
Päivityslevyt on kuitenkin syytä säilyttää, sillä niiltä voi tehdä
ensiasennuksen uuteen koneeseen koneenvaihdon tai kovalevyn
rikkoutumisen jälkeen

Moniyrityskäytössä uutta yritystä perustettaessa:
Määritä rahayksiköksi euro
Ostoreskontran oletusrahayksikkö (jos rahayksikköä ei ole
määritetty) on markka.
Tästä syystä mikäli hoidat useamman yrityksen ostoreskontraa ja
perustat uuden yrityksen ostoreskontran, määritä rahayksiköksi
euro:
Käynnistä Perustietojen määritys (ormaarit.exe). Valitse A Maksajan perustiedot ja määritä käytetty rahayksikkö kohtaan
37 RAHAYKSIKKÖ :2 (kakkonen).
Tallenna muutokset valinnalla F1.
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Päivityksen asentaminen
Ostoreskontran vuosipäivitys koostuu kolmesta levystä:
Asteri Ostoreskontra (dos) 1/2 vuosipäivitys 14.10.2002
Asteri Ostoreskontra (dos) 2/2 vuosipäivitys 14.10.2002
Asteri valikko (Dos) Vuosipäivitys syksy 2002
Päivityksen mukana asennetaan vain ohjelmat, ei
parametritiedostoja.
Levyllä 1/2 on alihakemistoja, joiden sisältö kopioidaan vain
tarvittaessa. A:\PRINTER sisältää kirjoitinmääritykset ja
A:\KAIKKI sisältää uusasennuksen kaikki parametritiedostot.
Mahdollisia virheilmoituksia asennuksen aikana:
Korvataanko Kyllä/Ei/kAikki (Overwrite Yes/No/All) Ei ole virhe.
Ohjelma kysyy kopioidaanko päälle. Vastaa painamalla A ja Enter.
virhe kopioitaessa tiedostoa A:\XXX
kohteeseen C:\ASTERIOR\XXX
Määritetystä laitteesta ei voi lukea
(Data Error reading drive a): Levyke on viallinen, levyasema on
viallinen, levy on huonosti asemassa tai levy on väärää formaattia.
Kokeile laittamalla levyke uudestaan asemaan.
Komento tai tiedostonimi ei kelpaa (Bad command or file name, xxx
ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi, suoritettavaksi
ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi) Olet tehnyt
kirjoitusvirheen.
Hakemisto ei kelpaa (Invalid directory, määritettyä polkua ei löydy)
Olet siirtymässä hakemistoon jota ei ole. Olet tehnyt
kirjoitusvirheen tai olet eri levyasemassa tai hakemistossa missä
pitäisi olla.
True Basic System Error ohjelma on kopioitunut väärin. Lataa
päivitys sivulta www.atsoft.fi/asiakas.htm
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Asteri valikkolevyn kopiointi
Käynnistä tietokone ja siirry Ms-Dos kehotteeseen , ellet jo ole
siellä (Windows 95/98: Valitse Käynnistä|Ohjelmat|Ms-Dos kehote,
Asteri valikosta pääset Dosiin painamalla F1). Kirjoita komennot:
Mitä näkyy ruudussa
C:\>_ tai C:\WINDOWS>_
C:>_ tai C:\WINDOWS>_
C:\ASTERI>_
C:\ASTERI>_
Overwrite (Yes/No/All)
x file(s) copied

Kirjoita tummennettu
C:
CD \ASTERI
Laita valikkolevy asemaan
COPY A:*.EXE
A ja paina Enter
Kopiointi on suoritettu

Asteri ostoreskontran päivityslevyjen kopiointi
Mitä näkyy ruudussa
C:\ASTERI>_
C:\ASTERIOR>_
C:\ASTERIOR>_
Overwrite (Yes/No/All)
x file(s) copied
C:\ASTERIOR>_
C:\ASTERIOR>_
Overwrite (Yes/No/All)
x file(s) copied

Kirjoita tummennettu
CD \ASTERIOR
Laita levy 1/2 asemaan
COPY A:*.EXE
A ja paina Enter
Ykköslevy on kopioitu,
Vaihda levy 2/2 asemaan
COPY A:*.EXE
A ja paina Enter
Kopiointi on suoritettu

Tarkista että kopiointi onnistui käynnistämällä Avoimien
ostolaskujen seuraaminen -ohjelma. Katso että ohjelman
muuttamispäivämäärän ilmoittava VER: on 14.10.2002 tai uudempi
(jos on uudempi, ei huolta: ohjelmaa on muutettu tämän ohjeen
kirjoittamisen jälkeen). Tarkista että muidenkin ostoreskontran
versiopäiväys on VER:14.10.2002 tai uudempi. Jos jonkin ohjelman
versio on vanhempi ja ao. ohjelmassa käsitellään rahamääriä, tilaa
tarvittaessa siihen päivitys.
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Asennus uudelle koneelle (Ensiasennus)
Asteri ostoreskontra asennetaan uuteen koneeseen päivityslevyiltä
seuraavasti:
Siirry Ms-Dos kehotteeseen ja kirjoita tummennettu:
Mitä näkyy ruudussa
Kirjoita tummennettu
C:\>_ tai C:\WINDOWS>_
C:
C:>_ tai C:\WINDOWS>_
CD \
MD ASTERIOR
C:\>_
jos ruudulle tulostuu Hakemisto on jo olemassa, on
tähän koneeseen mahdollisesti asennettu ostoreskontra. Älä
tällöin kopioi parametritiedostoja (hakemistoa \kaikki) ellet
halua koneessa nyt olevien määritysten katoavan !.
CD ASTERIOR
C:\>_
C:\ASTERIOR>_
Laita asemaan
päivityslevy 1/2
C:\ASTERIOR>_
COPY A:*.EXE
x tiedosto(a) kopioitu Kopioi parametritiedostot
C:\ASTERIOR>_
COPY A:\KAIKKI\*.*
x tiedosto(a) kopioitu Vaihda asemaan
Päivityslevy 2/2
COPY A:*.EXE
C:\ASTERIOR>_
x tiedosto(a) kopioitu Kopiointi on suoritettu
Asteri valikon täydellinen asennus
Laita Asteri valikko ––levy asemaan ja kirjoita tummennettu:
Mitä näkyy ruudussa
C:\ASTERIOR>_
C:\ASTERIOR>_
C:\>_
C:\>_
ja seuraa asennusohjelman ohjeita.
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Kirjoita tummennettu
C:
CD \
A:
KOVOLLE
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Asteri Ostoreskontran tukisivut:
Asteri Dos Ostoreskontran tukisivuilta voit ladata uusimmat
ohjelmaversiot ja lukea ohjelmaan liittyvät neuvonnat.
Tukisivuille löydät linkin suoraan kotisivujemme vasemmasta
yläkulmasta napsauttamalla dosor linkkiä:

Asteri Ostoreskontra (Dos) - Vuosipäivitys 14.10.2002

7/8

Huomioitavaa laitehankinnan yhteydessä
Uutta kirjoitinta hankittaessa on varmistettava, että se toimii Dos
ohjelmien kanssa. Kaikkein huonoimpia kirjoittimia Dos ohjelmien
käyttöön ovat halvat mustesuihkukirjoittimet, niissä kun ei yleensä
ole tulostustukea Dos ohjelmille.
Dos ohjelmat toimivat uusissakin Windowsin käyttöjärjestelmissä
(ml Windows XP), mutta pulmatilanteissa käyttöjärjestelmän
säätämismahdollisuuksia on vähemmän tai ei lainkaan.
Ajankohtaiset laitesuositukset on luettavissa osoitteesta
www.atsoft.fi/uuskoneo.htm. Voit myös ottaa meihin
yhteyttä ennen lopullista laitehankintapäätöstäsi varmistuaksesi
laitteiston toiminnasta Asteri ohjelmien kanssa.
Monissa tapauksissa viimeistään tietokoneen vaihdon
yhteydessä on syytä vaihtaa Dos kirjanpito Windows
kirjanpitoon.

Ostoreskontra Windows ympäristöön
Julkaisimme syksyllä 2000 ostoreskontraohjelmiston Windows
ympäristöön. Ohjelmassa on otettu huomioon Dos käyttäjiltä saatu
palaute.
Suosittelemme siirtymistä ostoreskontran windows versioon.
Vaihtohinta ylläpitosopimusasiakkaalle
250 euroa
Muille Asteri Dos ostoreskontran käyttäjille 350 euroa
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22%
Ohjelmasta voi lukea lisätietoa osoitteesta
http://www.atsoft.fi/esitewor.htm
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