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Hyvä lukija! 
 
Tämä on Asteri Tehtäväseurannan vuosipäivityksen 29.11.2016 
ohjevihkonen. 
 
Päivitys sisältää kaikki ohjelman nykyiset ominaisuudet. 
 
Tässä vihkosessa on selostettu tärkeimmät edellisen 
vuosipäivityksen 8.10.2015 jälkeen tulleet ohjelmamuutokset. 
 
Päivitys kannattaa asentaa heti, jotta pääset hyödyntämään 
uusia hyviä ominaisuuksia. 
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1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 

Suosittelemme päivityksen asentamista netistä, jotta saat aivan 
uusimman ohjelmaversion. Jos käytät cd:tä, laita cd asemaan ja 
sulje tehtäväseurantaohjelma. Jos alkutaulu ei käynnisty, valitse 
Käynnistä|Suorita. Kirjoita Avaa-kohtaan d:\asenna.exe 
(tarvittaessa tutki Oman tietokoneen kautta mikä on cd-aseman 
levytunnus, voi olla muukin kuin d).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kun päivitys on asentunut, käynnistä ohjelma ja valitse 
Ohje|Tietoja Asteri Tehtäväseurannasta. Tarkista, että 
päivämäärä on 29.11.2016 tai uudempi: 

 
 
 
 
 
 

 
Jos ohjelma ei päivittynyt, tarkista mihin hakemistoon ohjelma 
on asennettu katsomalla Tiedosto|Kerro Windows-
hakemisto, ja suorita päivitys uudestaan vaihtaen Unzip to 
Folder -kohtaan oikea hakemisto. 
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2 ASTERI-SUORITTEET 
KUSTANNUSPAIKKOJEN KANSSA 

 
Tulosta|Asteri-suoritteet -toimintoa on muutettu tilanteessa, jos 
kustannuspaikat on eritelty omiksi tilikausikseen:  

 
Yhteenvetona-valinta tulostaa nyt yhteenlaskien koko yrityksen 
kirjanpidon ja kustannuspaikoittaisten rivit.  

 
Yksityiskohtainen-valinnalla taas näet, montako vientiä yms. on 
koko kirjanpidossa ja eriteltynä myös kunkin kustannuspaikan 
vientimäärät.  

 
 

3 KIIREELLISYYS-IKKUNAN 
SARAKELEVEYDET TALTEEN 

 
Kiireellisyys-ikkunoiden sarakkeiden leveydet tallentuvat nyt 
seuraavaa käyttökertaa varten eli kun olet kerran venyttänyt ja 
kaventanut sarakkeet sopiviksi, asento säilyy myös ohjelman 
seuraavaan käynnistyskertaan.  

 
 

4 NIMIKE PAREMMIN NÄKYVIIN 
LÄHETTEELLÄ 

 
Tuoterivin nimikettä on levennetty Tulosta|Lähetteet 
laskutukseen –toiminnon Muistio/Notepadissa.  
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5 SQL-TILASTO EXCELIIN 
 

SQL-toiminnossa on nyt mahdollisuus avata kyselyn tulos 
suoraan Exceliin valitsemalla Tiedosto|Vie Exceliin. 

 
 

6 ETÄASTERI 
 

Etätuen saaminen on nyt sujuvampaa, koska etäAsteri-painike 
sammuttaa muut TeamViewer-istunnot. 
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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 

http://www.atsoft.fi/lisenssi.htm
http://www.atsoft.fi/hinnasto.htm

