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1 PÄIVITYKSEN SISÄLTÖ

Tämä päivitys sisältää uusimman ohjelmaversion. Se kannattaa
asentaa heti käyttöön, niin hyödynnät viime aikoina tulleen
ohjelmakehityksen. Vuoden aikana tulleet uudet toiminnot on esitelty
kappaleessa 3.

2 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN

2.1 ASENTAMISEN AJANKOHTA

Ennen asentamista lue tähän päivitykseen liittyvät viime hetken vinkit
osoitteesta www.atsoft.fi/wlpv02.htm

Jos olet jo imuroinut ohjelman netistä (6.9.2002 version tai
uudemman), älä asenna tätä päivitystä.

Jos et ole imuroinut uutta päivitystä netistä, voit asentaa päivityksen
heti. Sitä ei kuitenkaan ole välttämätöntä tehdä, jos et tarvitse uusia
ominaisuuksia. Suosittelemme kuitenkin asentamista, että saat
ohjelman uusimmat ominaisuudet heti käyttöön.

2.2 VARMUUSKOPIOINTI ENNEN ASENTAMISTA

Päivityksen asentaminen ei sinänsä edellytä varmuuskopiointia.
Päivitys ei myöskään vaikuta jo kirjoitettuihin laskuihin ja syötettyihin
suorituksiin. Ne säilyvät sellaisinaan päivityksestä riippumatta.
Päivitys ei ole sen riskialttiimpi toimenpide kuin muukaan tietokoneen
käyttö.

Tässä yhteydessä kuitenkin muistutetaan varmuuskopioinnin yleisestä
tarpeellisuudesta. Kopioi laskutusaineisto esimerkiksi jokaisen
työskentelyn jälkeen käyttäen kahta korppua vuorotellen.
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2.3 PÄIVITTÄMINEN

Laita romppu asemaan. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti,
suorita rompulta asenna.exe

Päivitä ohjelma Asenna vuosipäivitys-painikkeesta:

2.4 TARKISTA ETTÄ PÄIVITYS ONNISTUI

Tarkista että kopiointi onnistui käynnistämällä ohjelma. Valitse
Ohje|Tietoja Asteri Laskutuksesta… ja katso että ohjelman
muuttamispäivämäärä on 6.9.2002 tai uudempi (jos on uudempi, ei
hätää: ohjelmaa on päivitetty tämän ohjeen kirjoittamisen jälkeen).
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Ohjelman päivittämisen lisäksi voit selata rompun sisältöä joko
Lisätietoja-painikkeen kautta tai Resurssienhallinnassa. Rompulta
löytyy mm.

• Ensiasennuspaketti hakemistossa \Winls
• Päivitys (vanhan ohjelmaversion päivittäminen uusimpaan

versioon) \Winls\Paivitys
• Käyttöohjeet PDF-muodossa hakemistossa \Winls\Ohje.

Päivitysrompun alkuvalikossa on myös käyttöohje –painike.
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3 UUDET TOIMINNOT

Käyttöohjekirjan uusi versio on ilmestynyt 2.10.2002. Se on
luettavissa sekä päivitysrompun alkuvalikossa olevasta käyttöohje
–painikkeesta että nettiosoitteesta http://www.atsoft.fi/pdf/ohjewl.pdf
(noin 2 Mt kokoinen pdf-tiedosto). Ylläpitosopimusasiakas saa
paperiversion ohjekirjasta veloituksetta tilaamalla sen Atsoftista.

3.1 PYÖRISTYS

Viiden sentin tarkkuuteen: kohtaan
Määritä|Perustiedot|Syöttötoiminnot|Pyöristys voit nyt syöttää 5.
Laskulle ja kuitille kummallekin oma pyöristystapa

3.2 LASKUNTULOSTUS

Lomakkeen yläosan ja tilisiirron kehysten paikat voit nyt määrittää
toiminnolla Määritä|Lomakkeen kehysten paikat.

Laskuun saat tulostumaan asiakaskortistossa olevaa asiakaskohtaista
tietoa seuraavasti:

- Kirjoita ko. tiedot asiakaskortistoon johonkin, esimerkiksi koodirivi-
kenttään.

- Muokkaa lomakesovitusta siten, että sopiviin kohtiin kirjoitat jonkin
seuraavista muuttujista:
       @AS_Nimi
       @AS_Lisänimi
       @AS_Osoite
       @AS_Paikka
       @AS_Puhelin
       @AS_Numero
       @AS_Maksuehto
       @AS_Alennus
       @AS_Ostanut_kpl
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       @AS_Ostanut_euro tai
@AS_Ostanut_mk (tulostavat kumpikin samaisen luvun)

       @AS_Laskutusosoite
       @AS_Toimitusosoite
       @AS_Koodirivi

3.3 VIERASKIELINEN LASKU

Laskuntulostus onnistuu nyt ilman laskulomakesovituksessa olevaa
@RIVIOTSIKOT-muuttujaa, eli voit kirjoittaa suoraan kunkin
kieliseen laskulomakesovitukseen tuoterivien otsikkotekstit kyseisellä
kielellä.

3.4 TUOTTEIDEN TALLENTUMINEN

Toiminnolla Määritä|Uusien tuotteiden tallentuminen voit
määrittää, tallentuvatko uudet tuotteet automaattisesti tuotekortistoon
laskun tallentumisen yhteydessä.

3.5 ASIAKKAIDEN TALLENTUMINEN

Laskunsyöttö-ikkunassa uusi asiakas lisäytyy asiakaskortistoon nyt
silloin ja vain silloin, kun painetaan uutta Vie kortistoon -painiketta.

3.6 TUOTTEIDEN JA ASIAKKAIDEN NUMEROINTI

Laskunsyöttöikkunan toiminnolla Määritä|Numeroiden tarkistus
voit valita, tarkistaako ohjelma, onko syöttämäsi uusi asiakasnumero
tai tuotenumero ennestään käytössä.
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3.7 SIJAINTI KORTISTOSSA

Asiakaskortiston ja tuotekortiston rivitila- ja selaustila-ikkunoissa
näkyy nyt otsikkopalkissa, monennellako rivillä ollaan ja montako
riviä on kaikkiaan.

3.8 UUDET TULOSTEET

Laskunsyöttö-työvaiheen toiminnolla Tilasto|Tunnuksen tuoterivit
voit tulostaa esimerkiksi historian siitä, miten jotakin autoa on vuosien
mittaan huollettu. Auton (tai muun seikan) tunnus voi olla:

- Viitteenne,
- Viitteemme tai
- Toimitusasiakasnumero-kentässä

Tulosteen saat ruudulle tai paperille. Tuoterivien esitysjärjestys voi
olla uusimmasta vanhimpaan tai toisinpäin.

Myyntireskontra-työvaiheessa uusi tilasto: Tulosta|Avoimet
asiakkaittain.

Tuotekortisto-työvaiheessa on uusi toiminto Tulosta|Varaston arvo
ruudulle. Mukana summassa ovat ne tuotteet, joiden ostohinta on
olemassa ja joita varastossa on nollaa suurempi kappalemäärä.

Laskunsyöttö-työvaiheessa on uusi toiminto
Tulosta|Käteismyyntilista|Päivittäin jaksolta, jolla saat
haluamaltasi ajalta listan, jossa on käteismyynnistä päiväkohtaiset
summat.
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Uusi toiminto Tulosta|Rahoitusennuste. Sijaitsee myyntireskontra-
työvaiheen avointen laskujen ikkunassa. Toiminnon käyttö on
erityisen hyvä silloin, kun käytössäsi on sekä Asteri Windows
Laskutus että Asteri Windows Ostoreskontra. Tällöin saat listauksen,
jossa on osto- ja myyntilaskut samassa listassa
erääntymisjärjestyksessä ja tulosteessa näkyy joka rivillä
kumulatiivinen erotus.

Laskunsyöttötilassa uusi mahdollisuus tulostaa lyhyt alv-erittelylista
halutulta jaksolta verokannasta 22 % tai toisaalta verokannoista 17%
ja 0%.

Laskunsyöttötilassa Tulosta|Laskutuspäiväkirja-toimintoon lisätty
valintamahdollisuus "tileittäin laskukohtaisesti", jolla tulostuu kunkin
laskun kp-tileittäinen erittely.

3.9 MASSAPOISTO

Asiakaskortisto- ja tuotekortisto-työvaiheessa voit nyt poistaa useita
rivejä kerrallaan:

- Valitse poistettavat mustaamalla ne.
- Yksittäisen rivin saat mustaksi napsauttamalla vasemmassa laidassa

olevaa valitsinsaraketta.
- Mustatessasi uusia rivejä pidä ctrl-näppäintä pohjassa, jolloin vanhat

mustaukset pysyvät voimassa.
- Usean rivin pituisen jakson saat mustattua mustaamalla ensin yhden

rivin, pitämällä sitten shift-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla
viimeistä mustattavaa riviä muualta kuin valitsinsarakkeesta

- Mustatut poistetaan toiminnolla Muokkaa|Poista. Ennen lopullista
poistamista ohjelma kysyy varmistuksen, haluatko todella poistaa
valitut rivit.

- HUOM! Massapoistossa ei toimi delete-näppäin, vaan ainoastaan
Muokkaa|Poista-toiminto.
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3.10 MYYNTIRESKONTRA

Paperitulosteissa näkyy nyt laskuttajayrityksen nimi.

Paperitulosteissa näkyy nyt tulostuspäivä, mikäli olet niin valinnut
kohdassa Määritä|Tulostuspäivä.

Ktl-tiedostossa saa nyt olla useitakin saman viitenumeroisia
suorituksia ja ohjelma kirjaa ne silti reskontraan.

Uusi toiminto myyntireskontran avointen laskujen ikkunassa:
Määritä|KTL:n paperitulosteet. Nyt voit valita, tulostetaanko
kirjausraportti ja/tai löytymättömien luettelo paperille vai ei.

3.11 KOLMEN TEKIJÄN KERTOLASKU

Uusi toiminto laskunsyöttöikkunassa: Määritä|Kolmen tekijän
kertolasku. Sillä voit valita, käyttääkö ohjelma yksikkö-kenttään
syötettyä lukua kertolaskun kolmantena tekijänä. Oletuksena on, että
ei käytä. Jos valitset, että käyttää, voit laskea esimerkiksi 3 * 4 * 5 =
60 syöttämällä määrä-kenttään 3, yksikkö-kenttään 4 ja a-hinta-
kenttään 5.

3.12 OHJELMA LASKEE ALENNUKSEN TAKAPERIN

Kun syötät laskun tuoteriveille suoraan brutto- tai netto-
loppusumman, ohjelma laskee takaperin laskun alennusprosentin ja
alennussumman automaattisesti.

3.13 OLETUSVAIHE

Laskunsyöttöikkunassa uusi toiminto Määritä|Oletusvaihe
(lasku/kuitti), jolla voit valita, käynnistyykö kyseisen yrityksen
laskunsyöttötila Tämä on... Lasku, Kuitti, Lähete vai Tilaus –
tilanteeseen.
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4. LÄHETELASKUTUSOSAN UUDISTUKSET

E-kirje ja verkkolasku

Lähetelaskutusohjelma osaa muuttaa laskuaineiston Posti XML-
tiedostoksi, josta Suomen Posti Oyj:n Laskunet-palvelu voi tulostaa e-
kirjeet tai verkkolaskun.

Laskujen, tilausten ja lähetteiden siirto

Koneesta toiseen tai tietokannasta toiseen perään lukuna.

Laskuaineiston tuonti tekstitiedostona

Voit tuoda aineistoa muulta ohjelmalta, esimerkiksi
tuotannonohjausjärjestelmältä, tekstitiedostona Asteri Laskutukseen.

Kolme tilisiirtoa arkille

Ohjelma piirtää tilisiirtojen kehykset ja tulostaa tekstit siten, että
yhdelle A4-arkille mahtuu kolme tilisiirtoa.

Maksuerälaskutus

Osamaksun, leasingin ja vuokrien laskuttamiseen.



12/20 Windows Laskutuksen päivitys 8.10.2002

5. KORTISTOJEN SIIRTÄMINEN OHJELMASTA
TOISEEN

Asteri Windows Laskutus –ohjelman asiakaskortistosta voi viedä

ulospäin ja kortistoon voi tuoda sisään tietoa csv-tiedoston muodossa.

CSV (Comma Separated Values) on kätevä tapa siirtää tietoa

ohjelmasta toiseen, koska useat Windows-ohjelmat, esimerkiksi

Excel-taulukkolaskentaohjelma, osaavat tuottaa ja lukea csv-tiedostoa.

CSV on tekstitiedosto, jossa tietojen välissä on erottimena esimerkiksi

puolipiste tai pilkku ja kullakin rivillä on yhden tietueen, esimerkiksi

yhden asiakkaan, tiedot.

Esimerkiksi asiakaskortisto csv-tiedostona voisi näyttää tältä:

“Osto Oyj”;”Ostonen Oiva”;”Kukkakuja 3”;”12345 KASVILA”

“Kauppa Oy”;”Kauppanen Keijo”;”Kukkakatu 4”;”12345 KASVILA”

Esimerkiksi tuotekortisto csv-tiedostona voisi näyttää tältä:

“1001”;”jalkine”;”kenkä”;jne.

“1002”;”päähine”;”hattu”; jne.
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 5.1 TIETOJEN VIEMINEN ASTERIN ASIAKASKORTISTOSTA
EXCELIIN

1) Käynnistä Asteri Windows Laskutus.

2) Siirry valitsemasi yrityksen asiakaskortisto-työvaiheeseen

3) Rivitila-ikkunassa valitse Tiedosto|Tallenna csv (erotintiedosto)

4) Anna csv-tiedostolle jokin nimi ja määrää, minne kansioon se

tehdään, kansio voi olla esimerkiksi yrityksen laskutuskansio

c:\winls\firma ja tiedoston nimi esimerkiksi siirto.csv. Paina OK.

5) Käynnistä Excel

6) Valitse Tiedosto|Avaa.

7) Ilmoita kohdassa 4 luomasi siirtotiedoston polku ja nimi,

esimerkiksi c:\winls\firma\siirto.csv. Paina Avaa.

5.2 TIETOJEN TUOMINEN EXCELISTÄ ASTERIN
ASIAKASKORTISTOON

1) Käynnistä Excel.

2) Kirjoita tai avaa sinne se aineisto, jonka aiot viedä Asteriin.

3) Valitse Tiedosto|Tallenna nimellä.

4) Valitse tiedostomuodoksi csv (luetteloerotin).

5) Anna luotavan csv-tiedoston nimi, esimerkiksi

c:\winls\firma\tuonti.csv

6) Valitse Tiedosto|Sulje tai Tiedosto|Lopeta (muuten Asteri

huomauttaa yhteiskäyttövirheestä eikä tietojen tuominen onnistu).

7) Käynnistä Asteri Windows Laskutus.
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8) Siirry sen yrityksen asiakaskortisto-työvaiheeseen, johon haluat

tuoda aineistoa.

9) Rivitila-ikkunassa valitse Tiedosto|Yhdistä erotintiedosto (csv).

10) Paina Valitse tai syötä siirtotiedoston nimi, esimerkiksi

c:\winls\firma\tuonti.csv

11) Valitse erotin, esimerkiksi puolipiste ;

12) Määritä, missä järjestyksessä haluat kentät tuotavan.

13) Paina Aloita.

5.3 TIETOJEN VIEMINEN ASTERIN TUOTEKORTISTOSTA
EXCELIIN

1) Käynnistä Asteri Windows Laskutus.

2) Siirry valitsemasi yrityksen tuotekortisto-työvaiheeseen.

3) Rivitila-ikkunassa valitse Tiedosto|Tallenna csv (erotintiedosto).

4) Anna csv-tiedostolle jokin nimi ja määrää, minne kansioon se

tehdään. Kansio voi olla esimerkiksi yrityksen laskutuskansio

c:\winls\firma ja tiedoston nimi esimerkiksi siirto.csv. Paina OK.

5) Käynnistä Excel.

6) Valitse Tiedosto|Avaa.

7) Ilmoita kohdassa 4 luomasi siirtotiedoston polku ja nimi,

esimerkiksi c:\winls\firma\siirto.csv. Paina Avaa.
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5.4 TIETOJEN TUOMINEN EXCELISTÄ ASTERIN
TUOTEKORTISTOON

1) Käynnistä Excel.

2) Kirjoita tai avaa sinne se aineisto, jonka aiot viedä Asteriin.

3) Valitse Tiedosto|Tallenna nimellä.

4) Valitse tiedostomuodoksi csv (luetteloerotin).

5) Anna luotavan csv-tiedoston nimi, esimerkiksi

c:\winls\firma\tuonti.csv

6) Valitse Tiedosto|Sulje tai Tiedosto|Lopeta (muuten Asteri

huomauttaa yhteiskäyttövirheestä eikä tuominen onnistu).

7) Käynnistä Asteri Windows Laskutus.

8) Siirry sen yrityksen asiakaskortisto-työvaiheeseen, johon haluat

tuoda aineistoa.

9) Rivitila-ikkunassa valitse Tiedosto|Yhdistä erotintiedosto (csv).

10) Paina Valitse tai syötä siirtotiedoston nimi, esimerkiksi

c:\winls\firma\tuonti.csv

11) Valitse erotin, esimerkiksi puolipiste ;

12) Määritä, missä järjestyksessä haluat kentät tuotavan.

13) Paina Aloita.
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6. MARKKAMÄÄRÄISEN AINEISTON
POISTAMINEN

Jos olet käyttänyt Asteri Windows Laskutusta jo ennen vuotta 2002,
Sinulla on koneellasi mahdollisesti vielä erikseen markkamääräinen
yritys, esimerkiksi kansiossa c:\winls\samples, ja euromääräinen
yritys, esimerkiksi kansiossa c:\winls\sampeuro. Ajan mittaan voi
tuntua mielekkäältä poistaa markkamääräinen aineisto koneelta.

TÄRKEÄÄ! Tarkista, että nykyisessä euromääräisessä
laskutusaineistossasi ei ole viittauksia markkamääräiseen kansioon.
Silloin markkamääräisen aineiston poistaminen tarkoittaisi, että
kadotat jonkun käyttämäsi tiedon. Jos olet jo vahingossa poistanut
tärkeää aineistoa ja laskutusohjelmasi ilmoittaa esimerkiksi path/file
access error, saat palautettua markkamääräisen tilanteen esim.
varmuuskopiolta tai Windowsin Roskakorista, jos se siellä on vielä
tallessa.

Tarkista laskutusohjelman viittaukset seuraavasti:
1) Avaa euromääräinen laskutus laskunsyöttötilaan.
2) Valitse Määritä|Perustiedot|Tiedostot ja tulostus.
3) Tarkista, että asiakas- ja tuotekortisto sekä lasku- ja kuittisovitus

sisältävät vain euromääräisen polun, esimerkiksi
c:\winls\sampeuro\asiakas.wak. Jos ne sisältävät markkamääräisen
polun, esim. c:\winls\samples\asiakas.wak, Sinun on ennen
markkamääräisen aineiston poistamista siirrettävä esim.
asiakas.wak markkamääräisestä kansiosta euromääräiseen kansioon
esim. Windowsin Resurssienhallinnalla. Tämän jälkeen muuta
perustietojen polku osoittamaan c:\winls\sampeuro\asiakas.wak:iin.
Samalla tavoin tuo turvaan kaikki itse tekemäsi
laskulomakesovitukset, tuotekortisto jne.

4) Valitse Määritä|Logo. Tarkista logojen polut ja tarvittaessa korjaa
tilanne kuten kohdassa 3.

5) Valitse Työvaihe|Myyntireskontra. Siirry Tiedostot-välilehdelle.
Tarkista muistutusten ja tiliotteiden polut ja tarvittaessa korjaa
tilanne kohdan 3 mukaisesti.
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6) Nyt voit poistaa markkamääräisen kansion esimerkiksi vetämällä
sen Windowsin Resurssienhallinnalla Roskakoriin.
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7. ASENTAMINEN LÄHIVERKKOON

Ohjelma on tarkoitettu alun perin yhden käyttäjän järjestelmäksi,
mutta sitä voi tiettyjen edellytysten rajoissa käyttää verkossa. Mikäli
ohjelma asennetaan lähiverkon kautta käytettäväksi useassa koneessa,
tarvitaan jokaista lisäkonetta varten oma lisenssi (lisätietoja
lisensseistä osoitteessa
http://www.atsoft.fi/lisenssi.htm).

7.1 MITEN VERKKOKÄYTTÖ TOTEUTETAAN

1. Asenna laskutus (myöhemmin WLS) serverille C:\WINLS
hakemistoon.

2. Asenna WLS työasemiin C:\WINLS hakemistoon (jotta DLL:t ja
OCX:t asentuvat).

3. Poista työasemista C:\WINLS hakemistot.
4. Laita serverikoneen WLS:n laskutustilan ja reskontran perustiedot

viittaamaan pelkkiin tiedostoihin ilman polkunimiä
5. Jaa serverin C: asema nimellä LASKUTUS luku- ja

kirjoitusoikeuksin.
6. Yhdistä työasemat serverin C: asemaan (LASKUTUS) kirjaimelle L:
7. Tee työasemien työpöydälle pikakuvake viittaamaan

L:\WINLS\WINLRK.EXE tiedostoon.
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7.2. MIKÄ ON MAHDOLLISTA VERKKOKÄYTÖSSÄ

• Eri yrityksiä voi käsitellä eri koneilta samanaikaisesti.

• Saman yrityksen laskunsyöttötila voi olla usealla koneella
samanaikaisesti auki. Laskuja (ja lähetelaskutusosalla tilauksia ja
lähetteitä) voi kirjoittaa samanaikaisesti usealla koneella. Ohjelma
huomauttaa, jos yrität tallentaa eri koneilta samannumeroisen
laskun, jolloin pääset vaihtamaan tilalle vapaan laskunnumeron.
Asiakas- ja tuoteikkunoissa voi tietoja muokata ja lisäillä vapaasti,
mutta muutokset näkyvät toisella koneella vasta, kun ko. ikkunat on
putsattu uudelleenkäynnistyksellä tai sulkemalla ja avaamalla
ikkuna.

• Saman yrityksen myyntireskontra voi olla auki samaan aikaan kun
toisella koneella on yrityksen laskunsyöttö tai myyntireskontra
auki.

7.3 MIKÄ EI OLE MAHDOLLISTA VERKKOKÄYTÖSSÄ

Asiakas- ja tuotekortisto-työvaiheita ei voi käyttää, jos toisella
koneella on samanaikaisesti käynnissä saman yrityksen laskunsyöttö.
Em. tapauksissa tulee virhe couldn't lock table tai file/path access
error. Kortistojen käsittely onnistuu tällöinkin laskunsyöttö-
työvaiheen asiakas- ja tuote-ikkunoissa.
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