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Viime hetken tiedot kotisivuiltamme

Tarkista viime hetken vinkit kotisivuiltamme ennen päivityksen
asentamista.

Vuosipäivityssivut www.atsoft.fi/wkpv.htm
Tukisivut www.atsoft.fi/tukiwk.html

Keskustelualue www.asteri.fi/keskustelu/

Yhteystietomme:
Sähköposti atsoft@atsoft.fi
Puh (09) 350 75 30
Fax (09) 351 5532

Asiakaspalvelu:
Erja Kesseli, tilaukset ja tiedustelut.
Suora 09-350 75 313
Sähköposti erja.kesseli@atsoft.fi

Merja Hiltunen, sovellusneuvonta
Suora 09-350 75 312, GSM 0500-703 730, fax (09) 350 75321
Sähköposti merja.hiltunen@atsoft.fi

Mia Turunen, sovellusneuvonta
Suora 09-350 75 311, GSM 0400 505 596, fax (09) 350 75321
Sähköposti mia.turunen@atsoft.fi
Skype atsoft-mia

Atso Mäkinen, koulutus, asiakaskäynnit
Suora 09-350 75 310, GSM 0400 316 088, fax (09) 350 75351
Sähköposti atso.makinen@atsoft.fi
Skype atsoft-atso
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Asteri Kirjanpito – Vuosipäivitys 1.4.2005

Asteri kirjanpidon vuosipäivitys sisältää kirjanpito-ohjelman
version 1.4.2005 (tai uudemman). Mikäli asennat päivitykset
netistä, ei levyllä olevaa päivitystä tarvitse asentaa: todennäköisesti
netistä on jo ladattavissa uudempi versio.

Vuosipäivityksen myötä ohjelmaan on tullut hyviä uusia
ominaisuuksia, joista kerrotaan tarkemmin tässä vihkosessa. Uusia
ominaisuuksia ovat mm:
• Konekielinen valvontailmoitus (Arvonlisäveron tiedot), jolla

voidaan tehdä ALV:n ilmoitus TYVI-operaattorin välityksellä.
• Tilinpäätösrungossa saa useampia hierarkioita käyttöön
• Tilinpäätösrunkoon voi määrittää otsikkotekstejä
• Tae-erittelyn tulostuksen ulkoasua muutettu entistä

luettavampaan muotoon.
• Tase-erittelyn saa tulostettua kentät sarkain-merkein eroteltuina,

jolloin sen liittäminen esim. Excel taulukkolaskentaan on entistä
kätevämpää.

• Päiväkirjan kirjaustilassa Saldonseurantaikkuna, joka seuraa
valitsemiesi tilien saldoja automaattisesti päiväkirjan vientien
kirjausten edetessä.

• Selitepakko: määritä, mille tilille on syötettävä selite
• Uusia leikepöydän käyttömahdollisuuksia
• Ohjelman käyttöä verkkoympäristössä (mm. tilitoimistokäyttö)

on nopeutettu.

Mikäli päivitykseen tulee lisäohjeita tämän ohjevihkosen
kirjoittamisen jälkeen, tiedotamme niistä vuosipäivityssivulla
osoitteessa  www.atsoft.fi/wkpv.htm

Pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne
Mikäli ette ole saaneet meiltä tiedotteita ohjelmaan liittyen,
pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne osoitteeseen
atsoft@atsoft.fi ja ilmoittakaa samalla yrityksenne nimi. Voitte
myös käyttää lomaketta www.atsoft.fi/meilini.htm
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Päivityksen asentaminen
Päivitys asennetaan laittamalla Cd levy asemaan ja valitsemalla [Asenna päivitys].
Jos alkuruutu ei käynnisty automaattisesti, käynnistä Cd-levyltä ohjelma asenna.

Tarkista että Unzip to folder kohdassa on se hakemisto, minne Asteri kirjanpito on
asennettu. Oletuksena tämä hakemisto on C:\WINKP eikä sitä tarvitse muuttaa. Jos
kuitenkin olet asentanut kirjanpito-ohjelman jollekin muulle levyasemalle,
esimerkiksi palvelimelle (vaikkapa S:\WINKP kansioon) muuta hakemistonimi
viittamaan ao. kansioon.

Tarkista että päivitys onnistui käynnistämällä kirjanpito ja valitse ohje / tietoja
Asteri kirjanpidosta ja tarkista, että päivämäärä on 1.4.2005 tai uudempi
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NÄPPÄINKÄYTTÖ (HIIRESTÄ EROON)

Näppäinkäyttö on alusta alkaen ollut mahdollista Asteri kirjanpito-
ohjelmassa.

Asteri kirjanpidon valikkorivillä on jokaisesta valikon valinnasta
alleviivattu jokin kirjain ja painamalla Alt+alleviivattu kirjain
saadaan valittua valikosta haluttu valinta. Windows XP:ssä
alleviivatut kirjaimet tulevat näkyviin kun Alt kirjaimen painaa
pohjaan:

Painamalla Alt näppäin pohjaan tulevat näkyviin valikkorivin
alleviivatut kirjaimet. Avatusta valikosta valitaan haluttu kohta
painamalla pelkkää kirjainta

Alleviivattu kirjain on pikavalinnan merkki, esim. alla olevassa
ikkunassa Alt A valitsee Paperille ja Alt O vastaa Ok painikkeen
napsautusta:
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Ohjelmaan tulleita uudistuksia
KONEKIELINEN VALVONTAILMOITUS

Arvonlisäveron kuukausittaisen valvontailmoituksen saat
konekieliseen muotoon toiminnolla ALV|Konekielinen
valvontailmoitus.

Ohjelma ehdottaa, että tiedostosta tehdään yksi kappale yrityksen
kansioon, josta se menee varmuuskopiolle, ja toinen kappale TYVI-
lähetyskansioon, joka yleensä tyhjenee lähetettäessä.
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Tiedostossa on samat lukuarvot kuin arvonlisäverolaskelmassakin:

Lähetä syntynyt tiedosto verohallinnolle TYVI-operaattorisi avulla.
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TILINPÄÄTÖSRUNKO

Väkisin tulostuva otsikkoteksti

Tuloslaskelmiin ja taseisiin ei normaalisti tulostu nollasummaisia
otsikoita näkyviin. Jos kuitenkin haluat jonkin nollasummaisen
otsikon näkyviin, lisää tilinpäätösrunkoon #-merkki ko.
otsikkotekstiin.

Esimerkiksi

***Liiketoiminnan muut tuotot#

tulostaa aina otsikon ”Liiketoiminnan muut tuotot”
näkyviin, vaikka saldo olisi nolla

Enemmän tähtiä käytettävissä

Tilinpäätösrungon muokkauksessa voit nyt käyttää entistä
enemmän tähtiä eli saat entistä useampia hierarkiatasoja käyttöösi.

Paperille otettavissa tilinpäätöstulosteissa tähtiä ja kausia voi olla
enintään seuraavasti:

tähtiä 3 (tai 2 ja tileittäin) -> kausia 4
tähtiä 4 (tai 3 ja tileittäin) -> kausia 3
tähtiä 5 (tai 4 ja tileittäin) -> kausia 2
tähtiä 6 (tai 5 ja tileittäin) -> kausia 2
tähtiä 7 (tai 6 ja tileittäin) -> kausia 2

Ruutu-, leikepöytä- ja levy-tulosteissa voi tähtiä olla rajaton määrä.
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Esimerkki

”Oma pääoma yhteensä” ja ”Vieras pääoma yhteensä”
-tekstit saat tilinpäätöstulosteisiin seuraavasti:

Lisää tilinpäätösrunkoon yksi tähti kullekin
Vieras pääoma –otsikon alle kuuluvalle riville
siten, että rivit näyttävät seuraavalta:

Tee samanlainen muutos Oma pääoma –otsikon alle.

Tallenna muuttamasi tilinpäätösrunko valitsemalla
Tiedosto|Tallenna.

Tilinpäätöstuloste yksisaraisesti näyttää nyt myös
”Vieras pääoma yhteensä”-summan:
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SALDOSEURANTA

Päiväkirjan kirjaus –tilassa on uusi Saldoseuranta-ikkuna. Sen saat
näkyviin Ikkuna-valikosta:

Syötä tilinumero-sarakkeeseen niiden tilien numerot, joiden saldon
haluat koko ajan näkyviin. Ohjelma etsii tilinnimen ja päivittää
saldoa automaattisesti kirjaamisen edetessä.

Saldoseuranta-ikkunan sijainti tallentuu, joten se aukeaa
seuraavalla kerralla automaattisesti samaan kohtaan.
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PROJEKTITULOSTE

Projektitulosteessa on seuraavat uudet ominaisuudet:
- voit määrittää tilit, joiden tapahtumat tulevat mukaan; tilien

esitysmuoto esim. 1000-1099,1200,1400,1600-1699
- voit jättää tiliehdon myös kokonaan tyhjäksi = pois
- voit jättää "kenttä sisältää"-ehdon myös kokonaan tyhjäksi = pois
- voit määrittää loppuun tulostuvia ryhmäsaldoja: otsikot ja tilit

muodossa esim. esim. 1000-1099,1200,1400. Etumerkin vaihto
syöttämällä kerroin-sarakkeeseen –1
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SELITEPAKKO

Jos jollekin tilille kirjattuihin tapahtumiin on pakko syöttää selite, voit
määrittää tilikarttaan kyseiselle tilille selitepakon:

Kun kirjaat päiväkirjaan ko. tilille, riville ei tule automaattisesti
selitettä:
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Tyhjät selitteet on helppo huomata ja täydentää.

JÄRJESTÄMINEN

Päiväkirjan järjestäminen on nyt mahdollista myös kahden kentän
perusteella (esim. tositelajin ja tositenumeron mukaan).
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ALV-KIRJAUSTEN TOSITELAJI

Määritä|ALV-kirjausten tositelaji -toiminnolla voit nyt syöttää
ohjelman tekemille ALV-automaattikirjauksille mahdollisen oman
tositelajin.

ALV-KIRJAUSVIRHEIDEN ETSINTÄ

ALV-nettokirjauksissa olevat kirjausvirheet paljastuvat helposti
toiminnolla ALV|Nettokirjausten virheet|Ruudulle, Paperille tai
Leikepöydälle. Sillä tulostuvat tositteet, joissa myynnin ja ostojen
nettokirjaustileillä olevat veronperusteet eivät täsmää samoissa
tositteissa olevien alv:ien kanssa.

ALV-bruttokirjauksissa olevia virheitä voi etsiä
ALV|Bruttokirjausten tarkistuslista|Ruudulle/Leikepöydälle –
toiminnolla. Se näyttää päiväkirjassa olevat bruttokirjaustileille
kirjatut myynnit ja ostot. Viimeiseen sarakkeeseen on laskettu rivin
alv-velka tai alv-saaminen, josta voi tarkistaa veron määrän
vertaamalla kyseiseen osto/myynti-tositteeseen.
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TULOSLASKELMA JA TASE

Tämän kauden tilinavaus -työvaiheessa on uusi
tulostusmahdollisuus: tilikohtainen tase ja tuloslaskelma.

Päiväkirjan kirjaus –työvaiheen tilinpäätöstulosteissa on uusi
mahdollisuus: ruudulle yksisaraisena.

TASE-ERITTELY

Tulosta|Tase-erittely|Laajana muuhun ohjelmaan -toiminnossa
on nyt mahdollisuus tulostaa aineisto tab-merkein (sarkainmerkein)
eroteltuna, jolloin jatkokäsittely esim. Excel-taulukkolaskennassa on
sujuvaa.

Tase-erittelyssä tositerivien sarakkeiden järjestystä on muutettu
siten, että selite tulee ennen summaa
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UUSIA LEIKEPÖYDÄN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

Ohjelmassa on mm. seuraavia uusia leikepöydän
käyttömahdollisuuksia:

Tämän kauden tilinavaus -työvaiheessa
- saldoluettelo leikepöydälle tab-erottimella
- tuloslaskelma ja tase leikepöydälle tab-erottimella

Päiväkirjan kirjaustilan Debet- ja Kredit-tilikarttaikkunoissa on nyt
toiminto Muokkaa|Kopioi leikepöydälle, jolla saat tilikartan
leikepöydälle.

Tilinpäätösrungon muokkaus –ikkunassa on toiminnot
- Muokkaa|Kopioi leikepöydälle
- Muokkaa|Liitä leikepöydältä

Kun perustetaan uutta tilikautta vaiheittain, Tilikartan muokkaus –
ikkunassa on toiminnot:
- Muokkaa|Kopioi leikepöydälle
- Muokkaa|Liitä leikepöydältä

SALDORESKONTRA

Saldoreskontrassa yhden tilin tapauksessa näkyy nyt kuvaruudulla
tilin debet, kredit ja saldo ikkunan alalaidassa alkavaa, lisäytynyttä
ja päättävää listaa näytettäessä

KUSTANNUSPAIKKATULOSTEEN OTSIKKO

Tulostaessasi kustannuspaikka-kohtaista tuloslaskelmaa ja tasetta
paperille voit nyt määrittää otsikon.
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OHJELMAN NOPEUTTAMINEN

Eräissä paljon vientejä sisältävissä kirjanpidoissa tai
verkkokäytössä yleensä ohjelman on saattanut toimia hitaasti.

Ohjelma toimii nyt aiempaa nopeammin tositteen debet- ja kredit-
tiliä syötettäessä ja tositerivin vaihtuessa. Samoin automaattista
saldonpäivitystä on nopeutettu.

Jos ohjelma toimii joissakin kohdin yhä liian hitaasti, esimerkiksi
verkkokäytössä, voit kytkeä pois automaattisen saldonpäivityksen ja
ajaa aina tarvittaessa erikseen toiminnon Muokkaa|Päivitä kaikki
saldot tai tämän kuun saldot.

Määritys tehdään Tilikaudet-ikkunassa toiminnolla
Määritä|Saldonpäivitys:

Verkkokäyttöä voi nopeuttaa myös säätämällä virustorjuntaa niin,
ettei se tarkista Asterin tekemää tilikausitietokantaa, ks tarkemmin
artikkeli kirjanpidon tukisivulta.
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CSV-MUOTOISEN PÄIVÄKIRJAN YHDISTÄMINEN

Päiväkirjan jatkeeksi voit nyt tuoda ulkoista aineistoa csv-
tiedostosta toiminnolla Tiedosto|Yhdistä CSV-päiväkirja.

CSV-tiedosto on yleinen tiedostomuoto siirrettäessä aineistoja
järjestelmästä toiseen. CSV-tekstitiedosto on tekstimuotoinen
tiedosto, jossa kentät on erotettu toisistaan erotinmerkillä, yleensä
pilkulla tai puolipisteellä.
CSV tiedosto näyttää esim tältä:

CSV-tiedostoa voit hyödyntää, kun tuot aineistoa Asteriin jostain
muusta järjestelmästä.

Excelissä olevan Asteriin tuotavan aineiston voi tallentaa CSV
muotoon valitsemalla tiedoston tallennusmuodoksi CSV
luetteloerotin.
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Skype nettipuhelimella voi soittaa Atsoftiin

Asiakaspalvelun parantamiseksi olemme ottaneet koekäyttöön
Skype nettipuhelimen.

Mikäli tietokoneeseesi on asennettu Skype nettipuhelinohjelmisto,
voit sen välityksellä soittaa meille sankaluurien ja nettiyhteyden
hinnalla.

Skype numeromme löydät yhteystietosivuiltamme
www.atsoft.fi/hkunta.htm

Mikä on Skype?

Skype on ilmainen internetyhteyden kautta toimiva puhelinohjelmisto,
jolla voit soittaa ilmaiseksi muiden Skype käyttäjien välillä.

Skypen käyttöönotto:

1. Varmista, että tietokoneesi on riittävän uusi ja tehokas Skype
nettipuhelinohjelmalle

2. Hanki tietokoneeseen liitettävät sankaluurit (kuuloke-
mikrofoniyhdistelmä), esimerkiksi USB liitäntäinen Logitech headset
20 USB sankaluuri (tuotekoodi 980125-0914), hinta noin 60 euroa.

3. Lataa ja asenna Skype koneellesi osoitteesta www.skype.com
4. Soita Skypellä

Varauma:

Olemme ottaneet Skypen koekäyttöön asiakaspalvelussamme, emme voi
taata tavoitettavuutta sitä kautta. Pidätämme myös oikeuden luopua Skype
liittymistä ennalta ilmoittamatta.

Skype ei ole Atsoftin ohjelma eikä Atsoftin neuvontapalvelut opasta
Skypen käyttämiseen liittyvissä asioissa.
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Asteri kirjanpidon tukisivuille pääset etusivulta:

Kirjanpidon tukisivulta voit ladata uusimman ohjelmaversion.
Sivulle on myös koottu ohjelmaan liittyviä neuvontatekstejä.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


