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Atsoft Oy Mäkinen TARJOUS
Malminkaari 21 B
00700  HELSINKI 10.11.2005
puh (09) 350 7530
fax (09) 351 5532
Y-tunnus 0705493-3
kotisivut www.atsoft.fi

Arvoisa lukija

TARJOUS SUOMESSA TOIMIVIEN 1-5 HENKEÄ TYÖLLISTÄVIEN TILITOIMISTOJEN
KOKONAISVALTAISEN TIETOJENKÄSITTELYN JA SÄHKÖISEN INFORMAATION
EDISTÄMISPROJEKTIN TOTEUTTAMISHANKKEEKSI

Kiitämme tarjouspyynnöstänne. Olemme mielellämme projektissa mukana,
toimittamalla esittelyaineistoa sekä toimittamalla ohjelmia. Selostus tarjoamistamme
palveluista on tässä tarjouksessa. Ohjelmaesitteissä sekä kotisivuillamme
www.atsoft.fi.

1. Toimittajan kuvaus

Atsoft Oy Mäkinen on vuonna 1987 perustettu taloushallinnon ohjelmia
pienyrityksille tuottava ohjelmistotalo päätuotteenaan Asteri yritysohjelmasarja.

Keskitymme yksinomaan omien ohjelmatuotteiden ylläpitoon, kouluttamiseen,
kehittämiseen ja markkinointiin. Toimitamme ohjelmia asiakkaillemme suoraan sekä
jälleenmyyjien kautta. Ohjelmien tukipalvelut hoidamme toimistolta käsin puhelimitse
ja etätukiohjelman avulla.

Asteri ohjelmat ovat vakioituja valmisohjelmia. Tarjoamme tarvittaessa välittömästi
käytössä olevat tukipalvelut puhelimen, sähköpostin ja internetin kautta toimivan
etätukiohjelmiston avulla.

Aktiivisia Asteri ohjelmia käyttäviä asiakkaita meillä on tällä hetkellä yli 5.000.

Tilitoimistoasiakkaita meillä on yli 1.000. Suurin osa yhden – kolmen työntekijän
tilitoimistoja.

2. Ohjelmiston kuvaus

2.1. Tuotekuvaus, hinta

Asteri yritysohjelmasarja on vakiona moniyritysversio, jolloin yhdellä ohjelmalla voi
yksi käyttäjä hoitaa yhden tai useamman yrityksen tehtäviä. Mikäli ohjelmalla on
samanaikaisia käyttäjiä, tarvitsevat lisäkäyttäjät oman lisenssin ohjelmasta.
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2.1.1. Kirjanpito

• Asteri Kirjanpito on suomalainen, kahdenkertaista kirjanpitoa tekevä ohjelmisto.
• Soveltuu kirjanpidon tekemiseen yritysmuodosta riippumatta, myös

moniyrityskäyttöön (esim. tilitoimistoille).
• Yritykset ovat toisistaan riippumattomia: jokaisella on oma tilikartta ja

tilinpäätösrunko
• Täyttää kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimukset.
• Tilikartta ja tilirunko on käyttäjän vapaasti määriteltävissä.
• Ohjelman mukana toimitetaan valmiit mallitilipuitteistot (tilikartat ja

tilinpäätösrungot) eri yhtiömuodoille kuten esim. osakeyhtiölle, asunto-
osakeyhtiölle, yhdistykselle, avoimelle yhtiölle ja maanviljelijälle.

• Valmiista mallitilipuitteista käyttäjä voi muokata omaan käyttöönsä soveltuvan
tilikartan ja tilinpäätöksen rungon.

• Kirjanpitolain tai -asetuksen muuttuessa laadimme uudet tilipuitteistot ohjelmaan,
jotka ovat veloituksetta käytössä ylläpitosopimuksen tehneille käyttäjille.

• Ohjelma voidaan ottaa käyttöön kesken tilikauden.
• Uusi tilikausi voidaan aloittaa ennen edellisen tilikauden tilinpäätöstä.
• Yrityksen /tilikauden perustaminen helppoa opastavan toiminteen avulla
• Tilinavaus tehdään suoraan tilikarttaan tai omaksi tilinavauspäiväkirjakseen
•  Kirjaustilassa on yhden päiväkirjan kirjaukset (kuukausi) käsittelyssä.
•  Päiväkirjassa päästään liikkumaan ja korjaamaan mahdolliset lyöntivirheet
•  Kirjaustilassa näkyvissä tilin sen hetkinen saldo
•  Yksi tilikausi on yksi tietokanta
•  Rajaton tilien ja tositteiden lukumäärä
•  Aineisto tallentuu heti kirjatessa kovalevylle
• Kuukauden tulosteet saat paperin ja ruudun lisäksi levytiedostoon tai Windowsin

leikepöydälle
• Tulosteita; tulosteet saadaan kirjoittimelle, ruudulle ja leikepöydälle (sähköpostin

tiedostoliitteeksi, lue erillinen ohje)
• Päiväkirja; luettelo vienneistä vientijärjestyksessä (kuukauden päiväkirja ja

koko tilikauden päiväkirja)
• Päiväkirja koko tilikaudelta ACL-muotoon levylle (erikoismuoto

tilintarkastusta varten).
• Pääkirja; luettelo vienneistä tileittäin (kuukauden päiväkirja ja koko tilikauden

pääkirja)
• Pääkirjan saldoluiettelo; tilien saldot: kuukauden alkusaldo, kuukauden debet-

ja kredit, kuukauden loppusaldo
• Tuloslaskelma ja tase

• Vertailuaineisto esim. edellisvuoden luvut tai budjetti
• Vertailu: erotus vertailuaineistoon, % määräinen erotus

vertailuaineistoon, aineisto vastarahassa (markat euroina, eurot
markkoina), muutos% vertailuaineistosta

• Kaikki tilit / vain saldolliset tilit
• Tase-erittely
• Tilin tapahtumat annetulta jaksolta
• Tiliöintitosite , muistiotosite, tositetarrat
• Poimintatuloste
• Tilin tapahtumat annetulta jaksolta
• ALV-laskelma
• Vuosi-ilmoitus

• ALV-käsittely
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• Tilikohtaisesti määritetään tilin ALV-käyttäytyminen osto- ja myyntitilien

osalta sekä tilin arvonlisäverokanta.
• Nettokirjausperiaatetileillä ohjelma kirjaa automaattisesti veron osuuden alv-

velka ja alv-saaminen tileille (automaattikirjaus määritettävissä pois päältä
tarvittaessa).

• Bruttokirjausperiaatetileissä ALV oikaistaan kuukauden lopuksi kun
kuukauden viennit on kirjattu.

• Tilikarttaan merkitään tilin kohdalle tilin alv-käyttäytyminen (ja jätetään
tyhjäksi ne tilit, joilla ei merkitystä alv:n kannalta)
• Ostojen alv saaminen: jokaista verokantaa varten oma tilinsä
• Yhteisöhankintojen alv-saaminen: oma tili
• Myynnin alv-velka, jokaiselle verokannalla oma tili
• Alv-velka, yhteisöhankintojen Alv-velka
• veroton myynti, myynti ulkomaille, yhteisömyynti

• Bruttokirjausten oikaisu (alv:n kirjaaminen omalle tililleen).
• Alv-tarkistuslaskelma: Tarkistaa myynnin ja ostojen laskennallisen ja kirjatun

veron ja ilmoittaa erosta.
• Liittymiä muihin ohjelmiin (esim. taulukkolaskentaan); levylle ja leikepöydälle

• Yhdistä muu päiväkirja (kiinteämittainen)
• Liitä konekielinen tiliote
• Kirjaustilassa olevan päiväkirjan kopioiminen Leikepöydälle
• Leikepöydällä olevan aineiston liittäminen päiväkirjaan jatkeeksi
• Lue Asteri dos kirjanpito-ohjelman päiväkirja jatkeeksi
• Tallenna päiväkirja Asteri dos kirjanpito-ohjelman muotoiseksi

• Täsmäytystä ja muokkausta:
• Päiväkirjassa liikkuminen ja kirjausten korjaaminen mahdollista
• Tositteen lisääminen väliin
• Tositteiden numerointi
• Päiväkirjan aakkostaminen
• Tilin tapahtumat ja juokseva saldo
• Kuukausibudjetti
• Tapa 1 (jos kuukaudet samansuuruisia): Kirjaa tilikausi, jossa on vain yksi

päiväkirja (=vuosibudjetti) ja jaa se sitten kuukausibudjeteiksi
• Tapa 2 (jos kuukaudet vaihtelevat): Kirjaa jokaisen kuukaudelle oma budjetti

• Kustannuspaikat
• Kustannuspaikkakoodi kirjataan tositteen vientiin ja voidaan eritellä omaksi

kirjanpidokseen
• Myyntireskontra

• Seuraa annetulle tilille (myyntisaamistilille) kirjattujen laskujen saldoa
laskunnumeroittain.

• Kohdistus laskunnumeron mukaan
• Näyttää laskun avoimen saldon

• Ostoreskontra
• Seuraa annetulle tilille (ostovelkatilille) kirjattujen laskujen saldoa

laskunnumeroittain.
• Kohdistus laskunnumeron mukaan
• Näyttää laskun avoimen saldon

Hinta: Asteri kirjanpito 500 €, vuotuinen ylläpito 100 € postipäivittäjälle ja 80 €
nettipäivittäjälle. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22%.
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2.1.2. Kustannuslaskenta

Asteri kirjanpito-ohjelma sisältää kustannuspaikkaseurannan.

2.1.3. Palkat

• Asteri Palkanmaksun Windows-versio on kotimainen palkanmaksuohjelmisto,
joka soveltuu pienten ja keskisuurten yritysten palkanlaskentaan yritysmuodosta
riippumatta.

• Ohjelmalla voidaan laskea palkat käyttäen perustana kiinteää palkkaa, loma-
ajanpalkaa, lomarahaa, tuntipalkkaa ja sen johdannaisia (iltalisät yms.) sekä
erilaisia palkkioita (esim. urakat tai provisiot).

•  Luontoiseduista voidaan eritellä asuntoetu, sopimusruokailu, lounassetelit, autoetu
tai jokin muu luotoisetu.

• Ohjelmalla voidaan laskea ja maksaa myös erilaiset verottomat ja osittain
verottomat korvaukset, kuten päivärahat ja kilometrikorvaukset.

• Ohjelmalla voidaan myös veloittaa erilaisia vähennyksiä, kuten esim. ay-maksut.
Automaattisina vähennyksinä työntekijän TEL sekä työttömyysvakuutusmaksu.

• Palkkajakso voidaan määrittää minkä pituiseksi tahansa, esim. viikko, kaksi
viikkoa, kuukausi tai jokin epäsäännöllinen jakso).

• Palkansaajia voi lisätä ja poistaa palkanmaksutiedostoista.
• Tulosteita

• palkkalaskelmat tai palkkapussit
• palkkalista ja tiliöintitosite palkanmaksajalle
• maksatusta varten tallentaa TS- tai LMP tiedoston, joka välitetään

pankkiyhteysohjelmalla pankille
• maksulista, jos ei käytetä pankkistandardin mukaisia tiedostoja.
• erittelyt maksetuista verottomista lisistä
• erittelyt veloitetuista vähennyksistä
• palkkakortit ja palkkatodistukset
• palkkalistat esim. osastoittain tai kustannuspaikoittain
• erilaisia yhteenvetoja maksetuista palkoista, esim. iltalisät
• vuosi-ilmoitukset konekielisinä (välitettävissä tyvi-operaattoreiden kautta

verottajalle)
• Ohjelman mukana toimitetaan erilaisia yhteenvetomalleja, palkanmaksaja voi

laatia erilaisia yhteenvetoja rajattomasti lisää
• Asteri Palkanmaksu laskee ennakonpidätyksen verokorttitietojen perusteella.
• Ennakonpidätyslaskennan perusteena voi olla

• perusprosentti, lisäprosentti ja vuoden rajatulo
• kumulatiivinen ennakonpidätys
• porrasverokortti
• muutosverokortti
• ennakonpidätyksen määrittäminen käsin
• sivutuloverokortti

Asteri palkanmaksuohjelman hinta on 500 € , vuotuinen ylläpito 100 €
postipäivittäjälle ja 80 € nettipäivittäjälle. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22%.
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2.1.4.a Laskutus

• LASKUTUS
• laskun kirjoittaminen ja tulostaminen
• laskulomake vapaasti määritettävissä, valmiit mallit valkealle ja pankin

tilisiirtolomakkeelle
• laskutettujen lista käsin pidettävää reskontraa varten
• laskutettujen lista alv-erittelyin kirjanpitoa varten
• Valmis käyttäjän muokattavissa oleva laskulomakesovitus sekä

blancolomakkeelle että esipainetulle, tilisiirtolomakkeelle (Auraprint 373)
• Mahdollisuus tulostaa pankkiviivakoodi laskuun
• Laskulomakkeeseen voi tulostaa oman logon (esim. BMP muotoisen)
• Mahdollisuus määrittää fonttityyppi ja koko lomakkeen eri kohtiin erilaisiksi
• Salasanasuojaus

• MYYNTIRESKONTRA
• avointen laskujen ym. listat
• asiakas- ja laskukohtaiset tiliotteet
• karhut, maksumuistutukset, viivästyskorkolaskut
• Liittymä Asteri windows 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)
• ASIAKASKORTISTO

• asiakas-, jäsen- ym. rekisterien ylläpito
• osoite-, puhelin- ym. luettelot
• käyttäjän määriteltävissä olevat listatulosteet
• 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

Asteri laskutus, sisältäen myyntireskontran ja asiakas- ja tuotekortistot 500 €, ,
vuotuinen ylläpito 100 € postipäivittäjälle ja 80 € nettipäivittäjälle. Hinnat sisältävät
arvonlisäveron 22%.
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2.1.4.b Lähete/Laskutus

• Läheteohjelma on liitettävissä olemassa olevaan laskutusohjelmistoon.
• Lähetelaskutus on laajennusosa laskutusohjelmalle. Läheteosa laajentaa

ominaisuuksia tilaustenkäsittelyyn ja lähetteiden kirjoittamiseen. Sen osia ovat:
eräajolaskutus, sarjalaskutus,tilaustenkäsittely/lähetelaskutus, keräilylaskutus,
suoraveloitus, maksuerälaskutus, peräänluku, verkkolasku ja eKirje.

• Eräajolaskutus: Eräajolaskutuksen ideana on, että laskut kirjoitetaan ja
tallennetaan yksitellen kovalevylle. Niitä ei tulosteta paperille lasku kerrallaan
vaan kaikki laskut lopuksi yhdellä kerralla. Eräajolaskutusta voidaan käyttää myös
sarjalaskutuksen apuvälineenä. Halutessasi saat tulostettua laskut siten, että yhdelle
A4-arkille tulostuu kolme laskua kerrallaan tilisiirtojen muotoon.

• Sarjalaskutus : Sarjalaskutus tuottaa samanlaisia laskuja halutulle
asiakasjoukolle. Ennen lopullista tulostamista laskuja voidaan muunnella ja
viimeistellä. Mahdollisuus esim. jäsenmaksujen tai säännöllisten kk-maksujen
tulostukseen.

• Tilaustenkäsittely/lähetelaskutus: Ohjelmalla voidaan toteuttaa koko ketju tilaus
-lähete -lasku -maksumuistutus. Tilauksen yhteydessä voidaan tulostaa
tilausvahvistus ja toimituksen yhteydessä lähete. Lasku voidaan kirjoittaa tilauksen
tai lähetteen pohjalta tai ilman lähete- tai tilauspohjaa. Ohjelmalla saadaan myös
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.

• Maksuerälaskutus: Voit luoda automaattisesti useita laskuja samalle asiakkaalle,
esimerkiksi osamaksua, leasingia tai vuokria varten.

• Suoraveloitus: Voit luoda suoraveloituksen piirissä olevien asiakkaiden laskuista
suoraveloituspyyntötiedoston, jonka voit siirtää pankkiyhteysohjelmalla pankkiin.

• Suoralasku: Suoralasku antaa yritykselle mahdollisuuden laskuttaa
yksityishenkilöitä paperilaskujen sijaan verkkolaskuilla. Suoralasku on maksajan
verkkopankkiin lähetetty valmis maksuehdotus, joka maksajan täytyy hyväksyä.
Laskun erittelytiedot ovat nähtävissä verkossa. Suoralaskupalvelu sopii
säännöllisesti samoja maksajia laskuttavalle yritykselle. Suoralasku on helppo tapa
hoitaa laskutus ja välttää turhaa selvittelytyötä.

• Aineiston tuonti ja vienti: Voit siirtää laskuja, tilauksia ja lähetteitä
laskutustietokannasta toiseen tai tietokoneesta toiseen. Lähettävästä aineistosta
tehdään siirtotiedosto, joka siirretään vastaanottavaan koneeseen korpulla,
sähköpostilla tms. ja luetaan vastaanottavan laskutusaineiston perään.

• Laskujen tuonti muusta järjestelmästä: Voit tuoda laskut määrätynlaisena
tekstitiedostona muulta järjestelmältä, esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmältä,
laskutusaineiston perään.

• Sähköinen laskutus
• Finvoice
• Laskunet, postiXML
• EKirje

Asteri lähete/laskutus 800 €, , vuotuinen ylläpito 160 € postipäivittäjälle ja 148 €
nettipäivittäjälle. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22%.
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2.1.5. Reskontrat

2.1.5.1. Ostoreskontra

• Asteri Ostoreskontralla seurataan avoimia ostolaskuja, tulostetaan
erääntymisraportit laskuista ja maksetaan laskut joko "perinteisesti" tilisiirroilla tai
tallentamalla pankkistandardin mukainen

• LM-tiedosto levylle pankkiyhteysohjelmaa varten.
• Myyjistä laaditaan kortisto, jossa on myyjän osoite- ja pankkiyhteystiedot.

Myyjäkortistosta tulostetaan mm. puhelin- ja fax-luettelot sekä postitustarrat
• Saapuneet ostolaskut kirjataan ostoreskontraan avoimiksi laskuiksi.
• Avoimista laskuista voidaan tulostaa raportteina 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 talletetaan
pankkistandardin mukainen LM aineisto levylle,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

Asteri ostoreskontra 500 €, vuotuinen ylläpito 100 € postipäivittäjälle ja 80 €
nettipäivittäjälle. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22%.

2.1.5.2. Myyntireskontra

Myyntireskontra sisältyy Asteri laskutukseen ks. kohta ”2.1.4 Laskutus”

• MYYNTIRESKONTRA
• avointen laskujen ym. listat
• asiakas- ja laskukohtaiset tiliotteet
• karhut, maksumuistutukset, viivästyskorkolaskut
• Liittymä Asteri windows 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)

Asteri laskutus, sisältäen myyntireskontran ja asiakas- ja tuotekortistot 500 €, ,
vuotuinen ylläpito 100 € postipäivittäjälle ja 80 € nettipäivittäjälle. Hinnat sisältävät
arvonlisäveron 22%.
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2.1.6. Tilitoimiston oman työajan/työsuoritteiden seuranta ja sen liittyminen laskutukseen

Työsuoritteet voidaan kirjata Asteri lähete/laskutukseen asiakkaan avoimeen
lähetteeseen.

2.1.7. Pankkiyhteydet

Asteri ohjelmat tuottavat ja lukevat pankkistandardin mukaisia tiedostoja ja ovat
yhteensopivia kaikkien niiden pankkiyhteysohjelmien kanssa, jotka kykenevät
käsittelemään ulkoisia aineistoja.

Pankkiaineiston siirtoon soveltuu myös nettiselaimella käytettävä pankkiyhteys.

2.1.8. Muut viranomaiset

Verottaja:
- Arvonlisäveron valvontailmoitus sähköisesti TYVI:n kautta
- Työnantajasuoritusten valvontailmoitus TYVI:n kautta
– Työnantajan vuosi-ilmoitus

Tulli: ei tiedossamme olevia liittymiä

Eläkevakuutukset:
- Lel/TaEL tilitys sähköisesti Eteralle

Kaupparekisteri: ei tiedossamme olevia liittymiä

Muut mahdolliset tahot:
- laskusaatavarahoitusaineiston siirto konekielisesti rahoitusyhtiölle

2.1.9. Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistot sekä liittymät perusjärjestelmiin

Asteri ohjelmissa on liittymät muihin ohjelmiin windowsin leikepöydän ja csv -
siirtotiedostojen avulla. Nämä  mahdollistavat sekä tietojen tuonnin Asteri ohjelmiin
että viennin Asteri ohjelmista muihin ohjelmiin.

Asteri ohjelmat käyttävät windowsin mukana tulevaa muistio –ohjelmaa. Myös wordin
(tekstinkäsittelyohjelma) ja Excelin (taulukkolaskentaohjelma) käyttö on mahdollista

2.1.10. Arkistointi

Asteri ohjelmat tukevat sähköistä arkistointia.

2.1.11. Etäkäyttö

Asteri ohjelmat ovat etäkäytettävissä etäkäyttöohjelmien avulla

Asiakas voi toteuttaa etäkäytön esim. Remote Desktopin avulla.

Atsoft tarjoaa käyttäjätukea Asteri ohjelman ylläpitosopimusasiakkaille EtäAsteri
etäkäyttöohjelmalla: riittää, että käyttäjällä on tietokoneessaan internetyhteys
(mieluiten laajakaista, mutta ISDN ja modeemiyhteyskin toimivat).
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2.1.12. Suojaukset ja varmistukset

Asteri ohjelmat on suojattavissa salasanalla jolloin vain salasanan tunteva käyttäjä
pääsee käynnistämään ohjelman.

Asteri ohjelmissa on monipuoliset varmuuskopiointiominaisuudet mm.
– varmuuskopiopalvelimelle
– usb muistitikulle
– cd-r tai cd-rw levylle
– levykkeelle
– siirrettävälle medialle (Zip asemat, USB kovalevyt)
– toiselle kovalevylle tai saman kovalevyn toiseen hakemistoon

Varmuuskopiointi kannattaa toteuttaa päivittäin tapahtuvana automatisoituna
varmuuskopiointina, jossa kopioidaan kaikki muuttuneet tiedot
varmuuskopiomedialle.

2.2. Asiakaskohtainen määrittelytyö, hinta

Asteri ohjelmat ovat vakioituja valmisohjelmia. Asennus, käyttöönotto ja koulutus on
saatu mahdollisimman helpoksi. Ohjelman ostaja pystyy omatoimisesti ottamaan
ohjelmiston käyttöön ja tekemään tarvittavat määritykset. Ohjelman ostajalla on
käytettävissään tarvittaessa Atsoftin neuvontapalvelu.

Lähtökohtaisesti asiakas tekee itse tarvittavat määrittelytyöt ja saa tarvittavan avun
Atsoftista. Laajemmissa määrittelytöissä tuntiveloitus on 90 €/tunti (sisältäen ALV
22%)

2.3. Asennus/käynnistystuki, hinta

Asteri ohjelmien hintaan sisältyy 2 kuukauden mittainen käyttöönlähtötukijakso, jonka
aikana asennuksen ja käyttöön ottamisen apuna on Atsoftin neuvontapalvelu
puhelinmaksun hinnalla.

Laajemmissa asennus ja käynnistystukitehtävissä tuntiveloitus on 90 €/tunti (sisältäen
ALV 22%)

2.4. Koulutuskuvaus, hinta

Asteri ohjelmien koulutusta saa aikataulujen mukaan järjestetyillä kursseilla tai
asiakaskohtaisena koulutuksena joko Atsoftin tiloissa tai asiakkaan luona.

Kurssihinnat: Helsingin kurssit 100 euroa/päivä, muun Suomen kurssit 200
euroa/päivä. Ylläpitosopimusasiakkaat saavat 20% alennuksen kurssipäivistä.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22%.

Asiakaskohtainen koulutus: Ohjelman noin yhden tunnin mittainen alkuopastus
toimistolla tai etätukiohjelman avulla sisältyy ohjelman hintaan. Pidemmät
koulutukset sopimuksen mukaan, alkaen hinnat 90€ tunti tai 500 € päivä. Asiakkaan
luona tapahuvasta koulutuksesta veloitetaan myös matka-aika sekä matkakulut.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22%.
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2.5. Ylläpito, hinta

Asteri ohjelmien ylläpito maksaa pääsääntöisesti 100€/ohjelmisto/vuosi. Lisälisenssien
ylläpito on 20€/lisenssi/vuosi.

Ylläpitosopimuksen kuuluu neuvontapalvelu ja oikeus käyttää ohjelmiston
uusinta versiota. Neuvontapalvelu on luonteeltaan periaatteen selvittävää
ohjelman teknistä neuvontaa, jonka avulla Asiakas löytää ratkaisun ongelmansa
selvittämiseen. Neuvontapalvelun periaate on, että kaikissa ohjelman käyttöön
liittyvissä ongelmatilanteissa Asiakas saa Atsoftista ratkaisumallin ongelmaansa.

Neuvontapalvelu on saatavilla työpäivinä 8:00-16:00 välillä. Muina aikoina
neuvontapalvelu on myös tavoitettavissa.

Ylläpitosopimuksen kuulumatonta neuvontaa on saatavilla maksullisesta
puhelinnumerosta 0600-41-1440, noin 3€/min+pvm tai laskutettavana työnä 90 € /
tunti.

2.6. Muut kustannukset (ulkopuoliset lisenssit yms.)

Asteri ohjelmien käyttämiseksi tarvitaan tietokone, jossa on käyttöjärjestelmänä
Windows XP, 2000, NT4.0, ME, 98 tai 95.

Toimituskulut ohjelmatilauksien postitoimituksissa 10 €/toimitus.

Ylläpitosopimuksiin liittymättömät tukipalvelut joko tuntiveloituksella 90 €/tunti tai
maksullisesta puhelimesta noin 3 €/min+pvm.

Tulosteet sähköisiksi PDF muotoon, hinta noin 50 USD/työasema.

2.7. Käyttöohjeet

Ohjelmien mukana toimitetaan käyttöohjeet. Toimitusajankohdasta riippuen
käyttöohjeet koostuvat joko käyttöohjeesta tai käyttöohjeesta ja tämän julkaisemisen
jälkeen toimitettujen päivitysten mukana tulleista päivitysvihkosista, joissa on
selvitetty ohjelmaan tulleita muutoksia ja uusia toimintoja.

Käyttöohjeet on päivitetty viimeksi syksyllä 2005.

Käyttöohjeiden laajuus:  Kirjanpidon ohjekansiossa on 199 sivua, palkanmaksun
kansiossa 156 sivua ja laskutuksen  170 sivua .

Netissä olevat artikkelit: Atsoftin kotisivuilla ohjelman tukisivulla on satoja
nettiohjeita ohjelmiin liittyen. Atsoft pyrkii julkaisemaan ohjelman käyttöön liittyviä
ajankohtaisia aiheita nettisivuillaan, jossa ne ovat myös muiden kuin Asteri ohjelmien
ylläpitosopimusasiakkaiden luettavissa.

Asteri ohjelmissa on Nettineuvot painike, joka hakee ohjelman virhetilanteissa
vastausta Atsoftin tietämyskannasta.

Asteri ohjelmissa on etätuki painike, josta napsauttamalla ohjelman käyttäjä voi
näyttää oman ruutunsa Atsoftin neuvojalle.
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2.8. Kokonaisjärjestelmän kuvaus

Asteri ohjelmat toimivat sekä  yksittäisessä tietokoneessa että verkkoympäristössä.

Verkkoympäristössä ohjelmat on asennettu tiedostopalvelimelle, jolloin työasemilta on
pääsy samaan aineistoon. Käynnistettäessä ohjelma yritysluettelosta valitaan, minkä
yrityksen aineisto valitaan  käsittelyyn.

Asiakas käyttää Asteri ohjelmia.

Ongelmatilanteissa Asiakas ottaa yhteyttä Atsoftiin mieluiten koneen äärestä soittaen
ja selvittää Atsoftin neuvojan kanssa, kuuluuko kysymys neuvontapalvelun piiriin ja
jos kuuluu, Atsoftin neuvoja selvittää yhteistyössä asiakkaan kanssa ratkaisumallin
ongelmaansa.

Ne ongelmat, jotka eivät kuulu Asteri ohjelmien ylläpitosopimuksen piiriin  asiakas
selvittää joko omatoimisesti mikrotukensa kanssa.

Atsoft tarjoaa käyttäjätukea puhelimitse ja etäkäyttöohjelman avulla internet yhteyden
kautta. Etätuessa Atsoftin neuvoja näkee asiakkaan  tietokoneen kuvaruudun omalla
ruudullaan ja voi opastaa käyttäjää.

Atsoft ylläpitää ja kehittää ohjelmia kaiken aikaa. Uusin ohjelmapäivitys on aina
ladattavissa Atsoftin kotisivuilta, josta ylläpitosopimuksen tehnyt asiakas voi sen
omatoimisesti käydä lataamassa.

Atsoft toimittaa ohjelmapäivitykset postipäivittäjille kerran vuodessa
ylläpitosopimuksen hintaan sisältyen. .

2.9. Laitevaatimukset

Asteri ohjelmat toimivat tavallisessa pc-tietokoneessa, jossa on käyttöjärjestelmänä
Microsoft XP, 2000, NT4.0, ME, 98 tai 95 käyttöjärjestelmä.

Ohjelma voidaan asentaa myös tiedostopalvelimelle jaettavaksi useamman työaseman
käyttöön.

Tiedostopalvelimen käyttöjärjestelmällä ei ole merkitystä. Tiedostopalvelin voi olla
mm. Windows Server –sarjaa tai Linux/BSD/Unix pohjainen. Tiedostopalvelimena
voi toimia myös yksi työasema (esim. kahden hengen tilitoimistossa toinen
työasemista toimii tiedostopalvelimena).

Tiedostopalvelimen käyttämiseksi riittää kun työasema näkee verkkoresurssin
levyasematunnuksella (esim. S:\) ja työasemalla on täydet oikeudet (kirjoitus, poisto,
muutos) palvelimen verkkoresurssiin.

2.10. Takuu

Atsoft takaa, että ohjelmisto suoriutuu olennaisilta osin tehtävästään ohjelman
toimitushetkellä. Kaikki ohjelmasta löydetyt olennaiset virheet kuuluvat takuun
piiriin. Takuuaika on yksi vuosi ohjelman alkuperäisestä toimituspäivästä.

2.11. Toimitusaika

Asteri ohjelmat ovat toimitettavissa nettilatauksena välittömästi ja postitoimituksina
pääsääntöisesti kahdessa arkipäivässä.
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2.12. Hintayhteenveto

Asteri kirjanpito sisältäen TYVI-liittymät 500,00 €
Asteri palkanlaskenta, sisältäen TYVI-liittymät 500,00 €
Asteri laskutus, 500,00 €
- sisältäen asiakas- ja tuoterekisterin ja myyntireskontran
Lähete/laskutusosa 800,00 €
- sisältää laskutusohjelman + läheteosan lisätoiminnot
Asteri ostoreskontra 500,00 €

Lisälisenssit tilitoimistokäyttöön: jokaista toimipaikkaa kohden tarvitaan yksi
täysihintainen lisenssi ja lisäkäyttäjiä varten lisälisenssi, jonka hinta on ¼ ohjelman
hinnasta (125 €/lisäkäyttäjä).

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22%

Vuotuinen ylläpitosopimus maksaa postipäivittäjille (kun ohjelmapäivitykset
toimitetaan cd-levyllä) 100 €/ohjelmisto/vuosi + 20 € / lisälisenssi/vuosi.
Nettipäivittäjän ylläpito (kun Atsoft ei toimita mitään aineistoja postitse) on 80 € /
vuosi + 20 € / lisälisenssi/vuosi.

Lähete/laskutuksen vuotuinen ylläpito postipäivittäjille 160 € ja nettipäivittäjille 148 €

2.13. Mitä moduuleita toimittajan kokonaisuudesta jää tarjotun ulkopuolelle

Kokonaisuuden ulkopuolelle jäävät:

Tilitoimiston oman työajan/työsuoritteiden seuranta ja sen liittyminen
laskutukseen: Osittain tämän voi toteuttaa Asteri lähete/laskutus ohjelmalla.

Pankkiyhteysohjelma jolla Asteri ohjelman tuottama aineisto siirretään pankkiin tai
pankista noudetaan aineisto Asteri ohjelmiin. Pankkiyhteyden voi toteuttaa
nettiselaimella käytettävällä verkkopankilla tai pankkiyhteysohjelmalla (esim
Samlinkin Pankkilinkki, hinta Samlinkin nettisivuilla 21.9.2005 sisältäen kaikki
pankkiyhteydet: 340 € (sis.alv.) )

Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskenta-ohjelmistot joina suosittelemme käytettävän
tavanomaisesti käytössä olevia Microsoftin Word ja Excel ohjelmia. Asteri ohjelmat
käyttävät windowsin mukana vakiosti tulevaa muistiota (notepadia).

Etäkäyttö joka voidaan toteuttaa esim. Remote Desktopin avulla..

3. Palvelukeskusvaihtoehto tarjottujen ohjelmistojen käyttöön

Atsoftilla ole tarjota palvelukeskusvaihtoehtoa.

4. Referenssiluettelo ja yhteyshenkilöt

Voimme toimittaa yksittäisiä referenssejä tarvittaessa.
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5. Projektisuunnitelma

Projektin yleiskuvaus:
• Asiakas hankkii atk-laitteiston ja vastaa tietokoneiden, tulostimien ja

verkkoympäristön ylläpidosta.
• Atsoft toimittaa Asteri ohjelmat ja antaa tarvittavat tukipalvelut Asteri ohjelmiin

liittyen.

Projektin organisaatio ja selkeät vastuualueiden rajaukset, myös asiakkaan
vastuut:
• Asiakas vastaa tietokoneympäristönsä toimivuudesta.
• Asiakas vastaa siitä, että hänellä on tietokoneen käyttöön tarvittavat perustiedot

sekä käytössään tarvittaessa mikrotukihenkilö pystyäkseen ratkaisemaan
käyttöjärjestelmiin, verkkoyhteyksiin ja laitteisiin liittyvät käyttöongelmat.

• Asiakas nimeää yhden yhteyshenkilön joka on yhteydessä Atsoftiin Asteri
ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä

• Atsoft toimittaa Asteri ohjelmat
• Atsoft antaa tarvittavat tukipalvelut Asteri ohjelmiin liittyen.
• Atsoft ylläpitää ja kehittää ohjelmistoa

Projektin eri vaiheet, tehtävät ja aikataulu
• Asiakas ottaa yhteyttä Atsoftin myyntiin ja selvittää yhdessä Atsoftin

yhteyshenkilön kanssa ohjelmatarpeensa ja Asteri ohjelman soveltuvuuden
asiakkaan tarpeisiin.

• Asiakas voi tulla tutustumaan ohjelmiin Atsoftin toimistolle tai ladata
esittelyversion koneelleen. Atsoftin yhteyshenkilö voi etätukiohjelman avulla
esitellä ohjelman käyttöä asiakkaalle.

• Asiakas tilaa ohjelman
• Ohjelma toimitetaan joko nettilatauksena tai postipakettina.
• Asiakas asentaa ohjelman joko nettilatauksena tai cd-levyltä ja on tarvittaessa

yhteydessä Atsoftin tukipalveluun ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä
• Atsoft laskuttaa ohjelmatoimituksen
• Aikataulu sopimuksen mukaan, ohjelmat ovat toimitettavissa tarpeen mukaan

nettilatauksena välittömästi ja postitoimituksessa kahden arkipäivän kuluessa.

Kunkin vaiheen lopputulokset ja niissä syntyvät dokumentit
• Tilauspäätös: asiakas tilaa ohjelman joko puhelimitse tai kirjallisesti. Tilauksesta

ilmenee tilatut ohjelmat, ylläpitosopimukset sekä laskutettavat lisäpalvelut.

Hyväksymismenettely
• Asiakas tutustuu ohjelmaan esitteiden, esittelyversion ja mahdollisen

ohjelmaesittelyn sekä Atsoftin yhteyshenkilön kanssa keskusteltuaan ja päättää
tämän jälkeen ohjelman tilaamisesta.

• Ohjelmatoimitus katsotaan hyväksytyksi, jos asiakas ei reklamoi toimituksesta 14
vuorokauden kuluessa.
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Takuuajan menettelytavat
• Asiakkaan havaitessa ohjelmassa olevan virheen tai puutteen hän ottaa yhteyttä

Atsoftin tukeen, mieluiten koneen äärestä soittamalla, jolloin asiakkaalla on
mahdollisuus saada välitön selvitys ongelmaansa.

• Atsoftin tuki selvittää asiakkaan kanssa yhteistyössä ongelman, siihen
ratkaisumallin ja mahdollisuuksien puitteissa syyn.

• Atsoft korjaa takuuajan aikana ohjelmassa olevat Atsoftille ilmoitetut oleelliset
virheet ja toimittaa asiakkaalle korjatun version.

Projektissa käytettävät apuvälineet (dokumentointi)
• Asteri ohjelmaesitteet
• Tilauslomake

6. Tarjouksen voimassaoloaika ja maksupostit

Tarjous on voimassa toistaiseksi. Tarjousajan päätyttyä tarjous on voimassa siltä osin,
kuin Atsoftin hinnoitteluperusteet eivät ole muuttuneet.

Positiiviset luottosuositukset omaavalle yrityksille maksuaika toimituksesta 14 vrk
netto. Muille harkinnan mukaan joko ennakkomaksu, käteismaksu tai postiennakko.

7. Laitteistotarjous

Laitteistoasioissa suosittelemme kääntymään paikallisen Atk-kauppiaan puoleen

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat:
Juha Mäkinen, puh (09) 350 75 360, juha.makinen@atsoft.fi
sekä Atsoftin muu henkilöstö numerossa (09)350 7530.

KUNNIOITTAEN

ATSOFT OY MÄKINEN
Juha Mäkinen


