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ASTERI KIRJANPIDON VUOSIPÄIVITYS 3.10.2008 
 
Arvoisa lukija, tässä vihkosessa kerromme niistä ominaisuuksista, joita on 
tullut Asteri kirjanpito-ohjelmaan edellisen vuosipäivityksen jälkeen. 
 
Tarvitseeko tämä päivitys asentaa? 

 
Cd-levyllä on versio 3.10.2008 tai uudempi. Jos päivität ohjelman 
netistä, ei päivitystä tarvitse asentaa.  
Laita cd-levy ohjekansioon odottamaan vastaista käyttöä. 

 
Tarkista viime hetken vinkit kotisivuiltamme 

 
Tarkista viime hetken vinkit kotisivuiltamme ennen päivityksen 
asentamista. 
www.atsoft.fi/wkpv.htm 

 
Ilmaista mainostilaa referenssilistalla ylläpitoasiakkaillemme 

 
Julkaisemme kotisivuillamme referenssilistaa Asteri ohjelmien 
käyttäjistä. Bonuksena julkaisemme lyhyen mainoslauseen/kuvauksen 
yrityksen toiminnasta. Pyydämme että ilmoitatte meille, jos voimme 
julkaista tietonne (mikäli ette jo ole listalla). 
www.atsoft.fi/referenssiluettelo.php 

 
Vuodenvaihteen neuvontaa kotisivuiltamme 
 

Tiedotamme kotisivuillamme kirjanpitoon liittyvistä ajankohtaisista 
aiheista. 

 
Sähköpostilla tiedottaminen 
 

Tiedotamme tarvittaessa sähköpostilla. Jos ette ole saaneet meiltä tänä 
syksynä sähköpostia, pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne 
osoitteeseen atsoft@atsoft.fi 

 
 



1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 
Laita cd asemaan. Sulje kirjanpito-ohjelma. 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 
Kirjanpidosta. Tarkista, että päivämäärä on 3.10.2008 tai uudempi: 
 
 

 
 
 
Jos ohjelma ei päivittynyt, katso yritysluettelosta, mihin hakemistoon 
ohjelma on asennettu ja suorita päivitys uudestaan vaihtaen Unzip to 
Folder –kohtaan oikea hakemisto. 
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UUSIA OMINAISUUKSIA: 
 
2. TILIKAUSITULOSTE HTML-MUOTOON 
 
Tulosta|Tilikausituloste (html) -toiminnolla tulostuu yhteen ja samaan 
html-tiedostoon 
       - tase ja tuloslaskelma vertailuna edellisvuoteen 
       - tase ja tuloslaskelma tileittäin vertailuna edellisvuoteen 
       - päiväkirja koko tilikaudelta 
       - pääkirja koko tilikaudelta 
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Tileittäisestä taseesta ja tuloslaskelmasta pääset hyppäämään tilin 
tapahtumiin (pääkirjaan) napsauttamalla tilinumeroa. 
 

 
 
Pääkirjasta pääset takaisin tilikohtaiseen taseeseen ja tuloslaskelmaan 
napsauttamalla tilin otsikkoa. 
 
Neljän eri tulosteen välillä pääset siirtymään kunkin tulosteen alussa ja 
html-tiedoston lopussa olevista linkeistä. 
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Voit myös linkittää tositteiden kuvat tilikausitulosteeseen. Tositteet voivat 
sijaita: 
       - samassa kansiossa kuin html-sivu (kätevä pakata ja lähettää 
         tilintarkastajalle tai yrittäjälle katsottavaksi) 
       - saman kansion alikansiossa 
       - aina kiinteännimisessä kansiossa 
       - ..\..\3.tositteet\kuukaudennumero.tositteet -kansiossa 
         (esim. omaa paperitonta kirjanpitoa varten) 
 
Tilikausitulosteen käyttövinkkejä: 
           - Lähetä tilikausitulosteen htm-tiedosto esim. 
             tilintarkastajalle, joka saa siitä näppärästi 
             tarkastettua kirjanpidon. 
           - Tilitoimisto voi lähettää tilikausitulosteen htm-tiedoston 
             asiakkaalleen, joka pystyy siitä näkemään yrityksensä 
             tilanteen. 
           - Tilitoimisto voi kopioida htm-tiedoston esim. 
             ekstranettiinsä, josta asiakasyrittäjä voi tutkia 
             yrityksensä kirjanpitoa. 
 
 



3. TOSITTEIDEN ETSIMINEN 
 

3.1. Etsiminen kaikista tilikausista 
 
Muokkaa|Etsi|Kaikista tilikausista -toiminnolla voit hakea tositteita 
yrityksen kaikista eri vuosista. 
 
Käyttövinkkejä: 
 
- jos haluat nähdä tietyn vuoden tietyn kuukauden tapahtumat, hae 

ehdolla "Päivämäärä" ".3.2006" jolloin näet esim. maaliskuun 2006 
tapahtumat 

- jos haluat katsoa, miten esim. tietty vakuutusmaksu oli aiempina 
vuosina kirjattu, hae ehdolla "Selite1" "vakuutus" 

- hakutulos-ikkunaa voit pitää näkyvissä niin kauan kuin on tarpeen 
 
Esimerkki: ”myynti”-kirjausten haku kaikista tilikausista: 
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3.2. Etsi tilin tapahtumat 
 
Muokkaa|Etsi tilin tapahtumat –toiminnolla saat näkyviin tilin 
tapahtumat: 
- tästä päiväkirjasta (Ä) 
- edellisestä päiväkirjasta (D) 
- koko tilikaudesta (T) 
- viime tilikaudesta (V) 
- kaikista tilikausista (K) 
 
Toiminto tarjoaa aina päiväkirjan Debet-sarakkeen tilinumeroa paitsi jos 
ollaan Kredit-sarakkeessa niin Kredit-tilinumeroa. Oletukseksi tulee 
edellisen kerran valinnat paitsi tietysti kulloinkin uusi tilinumero. 
 
Pikanäppäilyvinkki: hakutoiminnon saat näppäilemällä  
ALT pohjassa M E A ja edelleen ajanjakson ALT pohjassa suluissa oleva 
kirjain ja etsintä käynnistyy ALT pohjassa E 
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4. NOPEA TEKSTINKOPIOINTI 
 
Päiväkirjan kirjausikkunassa toimii näppäinyhdistelmät 
       ctrl+c = kopioi 
       ctrl+v = liitä 
 
5. MONEN RIVIN POISTO PÄIVÄKIRJASTA 
 
Monen rivin poisto päiväkirjasta toimii silloin, kun joka toisen tositteen 
väritys ei ole käytössä. 
 
Valitse poistettavat rivit mustaamalla: 
 
- rivin saat valituksi/ei-valituksi napsauttamalla vasemmanpuoleisinta 

valitsinsaraketta 
- CTRL-näppäintä pohjassa pitämällä saat valittua useita rivejä (jotka 

eivät ole peräkkäin) 
- ALT-näppäintä pohjassa pitämällä saat valittua useita peräkkäisiä 

rivejä. HUOM! Napsauta ensimmäisen poistettavan rivin 
valitsinsaraketta ja viimeisen poistettavan rivin jotakin tavallista 
tekstisaraketta 

 
Lopuksi valitse Muokkaa|Poista|Valitut tositerivit 
 
 
6. KURSORIN PAIKKA 
 
Muokkaa|Sarakkeet|Määritä aloitussarake -toiminnolla voit määritellä, 
mihin sarakkeeseen kursori menee uudella tositerivillä, jos tosite ei ole 
mennyt tasan. 
 
Valittavanasi on kaikki sarakkeet Kustannuspaikasta Summaan sekä 
vaihtoehto, että kursori menee ensimmäiseen sellaiseen sarakkeeseen, 
jossa oli tekstiä edellisellä rivillä. 
 
Määritys on yrityskohtainen. 
 



7. YHDISTÄ PÄIVÄKIRJA 
 

7.1. Väliinlisäys 
 
Yhdistä päiväkirja- ja yhdistä DOS-päiväkirja -toiminnoissa on 
mahdollisuus tuoda aineisto päiväkirjan väliin, kohdalla olevan tositteen 
eteen. 

 

7.2. Tositenumerointi 
 
Yhdistä päiväkirja- ja yhdistä DOS-päiväkirja -toiminnoissa voit määrittää, 
mistä tositenumerosta alkaa tuodun aineiston numerointi. 
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7.3. Muistaa edelliskertaisen kansion 
 
Yhdistä päiväkirja- ja yhdistä DOS-päiväkirja -toiminnoissa ohjelma 
tarjoaa nyt sitä kansiota, josta viimeksi tuotiin ko. aineistoa. 
 
8. KONEKIELINEN TILIOTE 
 
Tuotu konekielinen tiliote voidaan nyt nimetä uudestaan, siirtää 
arkistokansioon tai poistaa. 
 

 
 
 
 
 
 

   
12/28                                         Asteri Kirjanpito - Vuosipäivitys 3.10.2008 



   
Asteri Kirjanpito - Vuosipäivitys 3.10.2008 13/28 

9. ARVONLISÄVERO 
 

9.1. Alv-nettokirjaus päiväkirjaa korjattaessa 
 
Alv-nettokirjaus toimii myös muualla kuin päiväkirjan lopussa. 
 
Kun korjaat tositeriviä, syötä Debet-, Kredit- tai Summa-sarakkeen alkuun 
n-kirjain, niin ohjelma lisää ko. rivin perään kaksi tyhjää riviä ja kirjaa 
niille veron perusteen ja veron, esim. 
 
- Olkoon päiväkirjan alussa tai keskellä rivi: 
 
               Debet    Kredit   Summa 
               1777     1710     56,74 
 
 
- Syötä Debet-sarakkeeseen n ja netto-kulutili, esim. 
 
               Debet    Kredit   Summa 
               n4010    1710     56,74 
 
 
- jolloin ohjelma kirjaa ko. rivin tilalle rivit 
 
               Debet    Kredit   Summa 
               ****     1710     56,74 
               4010     ****     46,51 
               1536     ****     10,23 
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Samaan tulokseen pääset syöttämällä n-kirjaimen Kredit- tai Summa-
sarakkeessa. Esim. jos haluat muuttaa myös summaa, voit käyttää 
seuraavia vaiheita: 
 
               Debet    Kredit   Summa 
               1777     1710     56,74 
 
- syötä n vasta Summa-sarakkeeseen 
 
               Debet    Kredit   Summa 
               4010     1710     n123,45 
 
- jolloin ohjelma kirjaa ko. rivin tilalle rivit 
 
               Debet    Kredit   Summa 
               ****     1710     123,45 
               4010     ****     101,19 
               1536     ****     22,26 
 
Saat siis myös lisättyä päiväkirjan väliin tositteen, jossa on alv-
nettokirjaus: 
 
       - lisää sopivaan väliin tyhjä tositerivi 
       - kirjaa sille esim. 
 
               Debet    Kredit   Summa 
               4010     1710     n123,45 
 
       - jolloin ohjelma kirjaa alv:n: 
 
               Debet    Kredit   Summa 
               ****     1710     123,45 
               4010     ****     101,19 
               1536     ****     22,26 
 
 



9.2. Tunniste-sarakkeen näyttäminen 
 
ALV|Näytä Tunniste-sarake pulmien tutkimiseksi -toiminnon avulla 
voit tutkia ja korjata erilaisia alv-pulmia, joissa ohjelma ei ole tunnistanut 
automaattisia alv-kirjauksia. 
 
Automaattisissa alv-kirjauksissa on normaalisti Tunniste-sarakkeessa  
b jos kyseessä on bruttokirjattujen alv-kirjaus 
y jos kyseessä on yhteisöhankintojen verokirjaus 
l (pikku L) jos kyseessä on alv-laskelmakirjaus 
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9.3. Osittainen alv-velvollisuus 
 
Osittainen ALV-velvollisuus määritetään valinnalla  
ALV|Määritä bruttokirjattujen ALV-teksti. 
 
Voit rastittaa, onko kirjanpitovelvollinen hakeutunut osittain alv-
velvolliseksi ja määrittää, mikä prosenttiosuus on vähennyskelpoista. 
 
 

 
 
 
Asiasta on lisätietoa osoitteessa 
http://www.atsoft.fi/kiinteiston-vuokrauksen-osittainen-alv.htm 
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9.4. Vuosittain vaihtuva viitenumero 
 
Arvonlisäveron viitenumero on nyt taulukossa, jossa on kukin 
kalenterivuosi omana rivinään. Jos vuoden viitenumeroa ei ole vielä 
määritelty, ohjelma kysyy sen valvontailmoitusta tulostettaessa ja tallentaa 
taulukkoon. Tietoja voi muokata myös kohdassa Työvaihe|Yrityksen 
perustiedot. 
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9.5. Tilitoimiston asiakkaalle alv-maksulappu 
 
Arvonlisäverolaskelmalle tulostuu nyt yrityksen nimi myös paperin 
alaosassa olevaan TIEDOT ARVONLISÄVERON MAKSAMISTA 
VARTEN -kohtaan, jotta esim. tilitoimisto voi leikata pelkän maksamiseen 
liittyvän paperin erilleen maksajalle annettavaksi. 
 

 
 
 
10. PÄIVÄKIRJA TAVALLISENA TAI TOSITELAJEITTAIN 
 
Kun tositelaji on käytössä ja tulostat päiväkirjan, ohjelma kysyy, haluatko 
tulosteen tositelajeittain ryhmiteltynä vai tavallisen päiväkirjan näköisenä. 
Myös kuunvaihdeajossa on asiaa koskeva ruksi. 
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11. TARKISTA KASSA JA VEROTILIT 
 
Muokkaa|Tarkista kassa, ep, sotu, alv -toiminnolla voit tarkistaa, että 
- kassatili ei ole kuun lopussa miinuksella 
- maksettu ennakonpidätys ja sotu täsmäävät edellisessä kuussa 

pidätettyihin summiin 
- maksettu alv täsmää toissa kuun alv:oon 
 
Toiminto tarkistaa läpi koko tilikauden kaikki päiväkirjat. 
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12. TASE JA TULOSLASKELMA 
 

12.1. Tilirungon koodausten automaattitarkistus 
 
Tase ja tuloslaskelma -tyyppisten tulosteiden alussa tarkistetaan valittu 
tilinpäätösrunko ja huomautetaan, jos siinä on koodausvirheitä, esim. 
- tiliväli määritelty muualle kuin alimmalle tasolle 
- kaksitähtisen rivin jälkeen nelitähtinen rivi tms. 
 

 
 

 
 

12.2. Monta tiliväliä saman otsikon alle 
 
Jos haluat taseeseen tai tuloslaskelmaan saman otsikon alle tilejä, jotka 
eivät ole tilikartassa peräkkäin, syötä Pienin tili -sarakkeeseen tilit 
eroteltuina viivoilla ja pilkuilla esim. 1700,1730-1799 
 
Tällöin ohjelma ei ota huomioon Suurin tili –saraketta vaan voit jättää sen 
tyhjäksi. 
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12.3. Tilinpäätöstulosteet 

 
- mahdollisuus tulostaa pelkkä tase 
- mahdollisuus tallentaa määrittelyjä ja ottaa aiemmin tallennettuja 

määrittelyjä käyttöön 
- Yritys-alaspudotuslista on poistettu eli kaikki yrityksen kansiossa olevat 

tilikausitietokannat näkyvät kerralla 
- Tilikausi-alaspudotuslistaa on levennetty ja siinä näkyy nyt myös 

tilikausitietokannan nimi, esim. (fi07) tarkoittaa tilikausitietokantaa 
c:\winkp\firma\fi07.wkp 

- Kuusta- ja Kuuhun-alaspudotuslistoissa näkyy nyt "tilikartan tilinavaus" 
sekä mahdollinen tilinavauspäiväkirja ja sitten muut päiväkirjat 

- uusi Järj.-sarake ( = Järjestys-sarake) 
- Nyt voit tulostaa tilinpäätösvertailuja siten, että esim. laskennalliset 

sarakkeet ovat saldosarakkeiden välissä. 
Esim.  
"tämä vuosi", "prosentteina", "viime vuosi", "prosentteina" 

- Merkitse Järj-sarakkeeseen riveille numerot 1, 2, 3, 4 jne. sen 
mukaan, missä järjestyksessä haluat sarakkeiden tulostuvan. 
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13. KUUNVAIHDEAJO 
 

 
 
Kuunvaihdeajoon voit valita tulostumaan myös 
- tilikohtainen tase ja tuloslaskelma 
- tilinpäätösvertailu kaksi kautta rinnan edellisvuoteen (tai muu vertailu) 
- prosenttivertailu (tämä kuukausi ja koko vuosi prosentteina lv:stä ja 

taseen loppusummasta) 
- kuunvaihdeajon kansilehteen tulostuvat yrityksen perustiedot siirretty 

alkamaan 2 cm enemmän oikealta päin 
- kansilehdelle saat nyt tulostumaan yrityksen perustiedoista valitsemasi 

asiat 
 
Kuunvaihdeajo kysyy yhdellä kertaa kaikki tarvittavat asiat eikä tarvitse 
vastailla useaan peräkkäiseen valintaikkunaan: 
- edellisen kuun negatiivinen alv 
- taseen ja tuloslaskelman otsikkotiedot 
- tilinpäätösrunko 
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14. PROJEKTITULOSTE 
 
Projektitulosteessa on  mahdollisuus tulostaa leikepöydälle (tab-
erottimella). 
 
Tositerivin rajausehdossa on nyt "sisältää"-vaihtoehdon lisäksi 
         =, >, >=, <, <= ja <> 
 
Voit myös tallentaa määrittelyjä ja ottaa aiemmin tallennettuja määrittelyjä 
käyttöön. 
 
 
15. JOHDON RAPORTTI 
 
Johdon raporttia paperille otettaessa tulostuu yhdelle vaakasuuntaiselle 
arkille 14 päiväkirjaa entisen 12 sijaan eli nyt mahtuu samalle arkille 
tilinavauspäiväkirja, 12 kuukauden päiväkirjaa ja tilinpäätösvientien 
päiväkirja. 
 
 
16. SALASANA TYÖNTEKIJÄ- JA YRITYSKOHTAISESTI 
 
Salasana on nyt määriteltävissä työntekijä- ja yrityskohtaisesti: 
 
Pääkäyttäjä näkee Salasana-valikossa: 
- Aseta pääkäyttäjän salasana –toiminnon 
- Käyttäjänimet ja salasanat -toiminnon, jossa voit lisätä ja poistaa 

käyttäjänimiä ja muuttaa heidän salasanojaan 
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- Oikeudet yrityksiin -toiminnon, jossa voit ruksata, kuka käyttäjä pääsee 
mihinkin yritykseen 

 

 
 
Alikäyttäjä pääsee vaihtamaan oman salasanansa. 
 
Alikäyttäjä pääsee vain niihin yrityksiin, jotka pääkäyttäjä on hänelle 
ruksannut sallituiksi. 
 
Kun pääkäyttäjä luo uuden yrityksen, sinne pääsee vain pääkäyttäjä, ennen 
kuin hän ruksaa sen sallituksi alikäyttäjille. 
 
Kun alikäyttäjä luo uuden yrityksen, sinne pääsee vain hän ja pääkäyttäjä, 
ennen kuin tämä ruksaa muille sallituksi. 
 
Ohjelman käynnistyessä tulevaan salasanankysymisikkunaan 
- pääkäyttäjä vastaa jättämällä käyttäjänimen tyhjäksi ja syöttämällä 

pelkän salasanan 

 
 
- alikäyttäjä vastaa syöttämällä käyttäjänimen ja salasanan 

 
   
24/28                                         Asteri Kirjanpito - Vuosipäivitys 3.10.2008 



   
Asteri Kirjanpito - Vuosipäivitys 3.10.2008 25/28 

 
Salasana|Kursorin sijainti -toiminnolla voit määritellä, meneekö kursori 
ensin käyttäjänimeen vai salasanaan silloin, kun käynnistyssalasanaa 
kysytään. 
 
17. AIKALEIMAN TYÖNTEKIJÄNNIMI 
 
Aikaleiman työntekijänimi on nyt sen levyaseman asterits-kansiossa, jossa 
sijaitsee windows-kansio, eli toimii myös koneessa, jossa c:-asemaa ei ole. 
 
 
18. VERKKOKÄYTTÖÄ NOPEUTETTU 
 
Kustannuspaikkojen tuloslaskelmat ja taseet tulostuvat nyt aiempaa 
nopeammin verkkokäytössä. 
 
Ohjelman käynnistymistä verkkokäytössä on myös nopeutettu: 
 
Yritysluettelo-ikkunassa näkyy nyt ensisijaisesti "yrityksen nimi 
kuvaruudulla", toissijaisesti yrityksen perustiedoissa oleva "yrityksen 
nimi" ja jos sitäkään ei ole määritelty, tilikauden sisältä luettu yrityksen 
nimi. HUOM! Ensimmäinen käynnistys kestää yhä melko kauan, mutta 
sen aikana tilikauden sisällä oleva nimi kopioituu "yrityksen nimi 
kuvaruudulla"-kenttään, joten seuraavat käynnistykset ovat nopeita. 
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19. AUTOMAATTINEN VARMUUSKOPIOINTI 
 
Ohjelma tekee yrityksen aineistosta automaattisesti varmuuskopion aina 
kun poistutaan yrityksestä tai tilikaudesta taikka lopetetaan ohjelma. 
 
Varmuuskopio menee saman kovalevyn asterivarmuus-nimiseen kansioon, 
esim. c:\asterivarmuus tai verkkokäytössä palvelimen c:\asterivarmuus-
kansioon, joka näkyy esim. s:\asterivarmuus-nimisenä muille koneille. 
 
Levylle jää talteen kunkin aineiston ensimmäinen käyttökerta kustakin 
kalenterikuukaudesta, esim. c:\asterivarmuus\200809\winkp\firma-
kansioon 
 
Jos käytät samaa aineiston kaksi kertaa kuussa tai useammin, tallentuu 
uudempi aineisto päivänumeron kansioon, esim. 
c:\asterivarmuus\17\winkp\firma-kansioon. 
 
Mikäli joudut palauttamaan varmuuskopion, löydät aina kuukauden 
ensimmäisen käyttökerran kuukauden kansiosta. Jossain tapauksessa 
löydät vielä uudemman aineiston päivänumeron kansiosta. Uusimman 
aineiston löytämiseksi voit käyttää Windowsin etsimistoimintoa: 
Käynnistä|Etsi|Tiedostoja ja kansioita. Syötä etsittäväksi tiedostoksi 
esim. fi08.wkp (yrityksen tilikausitietokanta). Hakutuloksissa näet myös 
tiedostojen päivämäärän. Siitä voit havaita, mistä kansiosta uusin aineisto 
löytyy, esim. c:\asterivarmuus\22\winkp\firma\fi08.wkp voi olla uudempi 
kuin c:\asterivarmuus\200810\winkp\firma\fi08.wkp 
 
Jos automaattinen varmuuskopio tuntuu vievän liikaa kovalevytilaa tai 
aikaa, saat poistettua sen käytöstä valitsemalla Yritysluettelo-ikkunassa 
Tiedosto|Määritä automaattinen varmuuskopiointi. 
 
HUOM! Jos kovalevysi vioittuu, myös automaattinen varmuuskopio voi 
kadota. Sen vuoksi Sinun kannattaa tehdä säännöllisesti varmuuskopioita 
myös muille tietovälineille, esim. rompulle, nauhalle, usealle muistitikulle 
tai toiselle kovalevylle. 
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20. YHTEYSTIEDOT, TUKI 
 
Toimisto on auki arkisin klo 8-16. Jos emme pysty vastaamaan puheluusi 
heti, jätä soittopyyntö vastaajaan niin otamme yhteyttä heti 
vapauduttuamme. 
 
Vuodenvaihteen tienoilla voi tulla hetkittäisiä puhelinruuhkia, mutta 
jättämällä viestin vastaajaan saamme otettua Sinuun parhaiten yhteyttä heti 
vapauduttuamme. Voit myös tutkia kotisivuiltamme www.atsoft.fi 
vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin tai laittaa sähköpostia osoitteeseen 
tuki@atsoft.fi 
 
 

Käyttäjätuki  
(09)350 7530 
tuki@atsoft.fi 
www.atsoft.fi 
 
Merja Hiltunen, sovellusneuvonta 
(09)350 75 312, fax (09) 350 75 321 
merja.hiltunen@atsoft.fi 
 
Mia Turunen, sovellusneuvonta 
(09)350 75 311, fax (09) 350 75 321 
mia.turunen@atsoft.fi 
 
Atso Mäkinen, koulutus, asiakaskäynnit  
(09)350 75 310, fax (09) 350 75 351 
0400 316 088 
atso.makinen@atsoft.fi 

 
 
Iltaisin ja viikonloppuisin voi soittaa päivystysnumeroihin 0400-505 596, 
0500-703 730 tai 0400-316 088. 
 

http://www.atsoft.fi/
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21. HINNASTO 
 
KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 €
- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 €
PALKANMAKSU Palkanlaskenta, valvontailmoitus, vuosi-ilmoitus 500 €
LASKUTUS Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra  500 €
LÄHETE/LASKUTUS Laskutus + läheteosa (Finvoice, sarjalaskutus) 800 €
- Lähetelaskutusosa Lisäosana Asteri laskutukseen, kun on ylläpitosopimus 

lisäosana Asteri laskutukseen, kun ei ole ylläpitosopimusta 
300 €
500 €

TILAUSTENKÄSITTELY Tilaus / toimitusketjun hallintaan. Lisäksi tarvitaan 
lähete/laskutus 

500 €

OSTORESKONTRA Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan 500 €
ISÄNNÖINTI mm. taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle 500 €
TEHTÄVÄSEURANTA asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille 500 €
 

YLLÄPITOSOPIMUKSET, PÄIVITYKSET KÄYTTÄJÄTUKI 
Postipäivittäjän 
Ylläpitosopimus 

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä ja postitse kerran vuodessa alkaen
100 € /vuosi

Nettipäivittäjän 
Ylläpitosopimus 

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä. Nettipäivittäjälle ei postiteta 
levykkeitä eikä käyttöohjekirjoja 

alkaen
80 € /vuosi

 

PÄIVITYKSET  JA KÄYTTÄJÄTUKI EI-YLLÄPITOSOPIMUSASIAKKAALLE 
Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa 

ylläpitosopimusta 
alkaen
200 €

Tukipuhelin Jos ohjelmaan ei ole tehty ylläpitosopimusta, puhelintuki numerossa 
0600-41-1440 Huom: ylläpitosopimukseen ja ohjelman käyntiinlähtöön 
sisältyy maksuton puhelintuki toimiston yleisistä numeroista 

3 € /min

 

VANHAN ASTERI DOS OHJELMAN VAIHTOHINTA 
Vaihto dos->win Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun on ylläpitosopimus alkaen 250 €
Vaihto dos-> win  Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun ei ole ylläpitosopimusta alkaen 350 € 
 

KURSSIT, KOULUTUS, TUNTITYÖ, MUUT VELOITUKSET 
Kurssipäivä Hki  Aikataulun mukainen kurssipäivä Helsingissä  100 €
Kurssipäivä muualla Aikataulun mukainen kurssipäivä muualla Suomessa  200 €
Koulutuspäivä 
asiakkaan luona 

Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 500 €/päivä,  
hintaan lisätään matkakulut 

alkaen
500 € /päivä

Tuntiveloitus Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim. 
asiakaskohtainen koulutus. Minimiveloitus 1 tunti. 

90 €/h

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 10 €
Toimituskulut Erikseen tilattu asennus-cd tai päivitysvihko 20 €
Monen käyttäjän 
lisenssit 

hinnasto rinnakkaislisenssit ja tilitoimistolisenssit luettavissa 
www.atsoft.fi/lisenssi.htm

 

Hinnat sisältävät alv:n 22%    
Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita vakiona soveltuen mm. tilitoimistoille. 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Voimassaoleva hinnasto www.atsoft.fi/hinnasto.htm 

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