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Viime hetken tiedot kotisivuiltamme

Tarkista viime hetken vinkit kotisivuiltamme ennen päivityksen
asentamista.

Vuosipäivityssivut www.atsoft.fi/wlpv.htm
Tukisivut www.atsoft.fi/tukiwl.html

Yhteystietomme:
Sähköposti atsoft@atsoft.fi
Puh (09) 350 7530
Fax (09) 351 5532

Asiakaspalvelu:
Erja Kesseli, tilaukset ja tiedustelut.
Suora 09-350 75313
Sähköposti erja.kesseli@atsoft.fi

Merja Hiltunen, sovellusneuvonta
Suora 09-350 75312, GSM 0500-703 730, fax (09) 350 75321
Sähköposti merja.hiltunen@atsoft.fi

Mia Turunen, sovellusneuvonta
Suora 09-350 75311, GSM 0400 505 596, fax (09) 350 75321
Sähköposti mia.turunen@atsoft.fi

Atso Mäkinen, koulutus, asiakaskäynnit
Suora 09-350 75310, GSM 0400 316 088, fax (09) 350 75351
Sähköposti atso.makinen@atsoft.fi

Juha Mäkinen, Finvoice, eKirje, tekniset asiat
Suora 09-350 75360, fax (09) 350 75361
Sähköposti juha.makinen@atsoft.fi
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Asteri Laskutus – Täydennyspäivitys 20.12.2005

Pitääkö tämä päivitys asentaa?

Jos ette käytä asiakkaan muistiokenttiä, teidän ei tarvitse asentaa tätä
päivitystä.

Asteri laskutusohjelman asiakaskortiston muistiokenttien sisällön on
havaittu katoavan, kun asiakaskortisto järjestetään (aakkostetaan)
sellaisella laskutuksen ohjelmaversiolla, jonka versiopäivämäärä on
väliltä 5.4.2005 - 19.12.2005

Mikäli käytätte Asteri laskutusohjelmassa muistio -kenttiä, esim.
laskunsyöttötilassa ruudun oikeassa reunassa näkyvää muistio1 -
kenttää, varmistakaa, että käyttämänne laskutusohjelman versio on
20.12.2005 tai uudempi. Asentakaa päivitys joko cd-levyltä tai
laskutuksen tukisivulta www.atsoft.fi/tukiwl.html kohdasta 1C

Päivityksen asentaminen
Atsoftin kotisivuilta on ladattavissa ohjelman uusin versio.
Päivityslevyllä on levyn tekohetken versio laskutusohjelmasta ja on
mahdollista, että netistä lataamalla saa vielä uudemman version
käyttöön. www.atsoft.fi/tukiwl.html kohta 1C

Mikäli asennat päivitykset netistä, ei levyllä olevaa päivitystä tarvitse
asentaa: todennäköisesti netistä on jo ladattavissa uudempi versio.

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 oikean yläkulman
painike [päivitys 6-versioon]. Jos Cd levyn alkuruutu ei käynnisty automaattisesti,
käynnistä Cd-levyltä ohjelma asenna.

Virheilmoitus:  16 bittinen windows alijärjestelmä
Eräissä tietokoneissa voi tulla windowsin kadonneesta järjestelmätiedostosta johtuva
virheilmoitus ”16-bittinen alijärjestelmä”:

Virhetilmoituksen esiintyessä, asenna päivitys kopioimalla
resurssienhallintaohjelmalla päivityslevyllä oleva
D:\WINLS6\UUSEXE\WINLRK.EXE tiedosto C:\WINLS kansioon

Lue tarvittaessa artikkeli 16-bittinen windows alijärjestelmä
www.atsoft.fi/16bitwaj.htm
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Päivityksen asentaminen:

Tarkista että päivitys onnistui käynnistämällä ohjelma  ja valitse ohje / tietoja Asteri
laskutuksesta ja tarkista, että päivämäärä on 20.12.2005 tai uudempi:
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Laskutusohjelmaan tulleita muutoksia

Ohjelmaan on edellisen vuosipäivityksen (22.4.2005) jälkeen mm.
seuraavia ominaisuuksia:
• Laskun tuoterivejä syötettäessä Shift + Enter vaihtaa riviä

laskun tuoterivien syöttötilassa (esim. kun olet syöttänyt kpl
määrän, paina shift+enter niin pääset seuraavan rivin alkuun.
Toimii kuten F7.

• Maksuehdossa tuli olla sana "netto", esim 7 vrk netto, Nyt riittää
että maksuehto alkaa maksuaikapäivien lukumäärällä, esim 14
vrk tai : 7 pv -2% 14 vrk netto

• Laskun tuoterivien kopioiminen työpöydälle laskunsyöttötilassa
muokkaa / kopioi tuoterivit leikepöydälle

• Laskuun tulostuvan viivakoodin tulostusta parannettu. Aiemmin
joillain tulostimilla tulosti ”tummaa” tai ”paksua” viivakoodia.

• lomakesovitusmuuttujia kelloon ja kalenteriin perustuen:
@KELLO    tulostaa kuluvan kellonajan, esim. 11:01:13
@PVM      tulostaa kuluvan päivämäärän, esim. 11.11.2005
@PVMKELLO päivämäärä ja kellonaika,. 11.11.2005  11:01:13

• @KIRJOITIN[kirjoittimennimi] päättää edellisen tulostustyön
• @TULOSTIN[kirjoittimennimi] Poistaa edelliset tulostustyöt
• [Tulosta] -painiketta napsautettaessa tarkistaa, että laskun

päivämäärä ei ole vanhempi kuin koneen kalenterin päivämäärä.
• Varmuuskopiointi-ikkunassa näkyy nyt kerrallaan vain ne

tekstikentät, jotka liittyvät kulloinkin valittuna olevaan
varmuuskopiointimenetelmään.

• Tuki kuittitulostimelle, jossa laskulomakkeen pituus säätyy
automaattisesti tuoterivien määrän mukaan).
www.atsoft.fi/kassakuittitulostin.htm

• Asiakaskortistossa: tulosta/tarrat matriisille: nyt voit määrittää,
montako riviä tarra on korkea. Aiemmin käytti kiinteää 6 rivistä.

• Asiakaskortistossa asiakasnumerojen laskenta niille, joilta se
puuttuu muokkaa / täydennä asiakasnumero (jos puuttuu)

• Yksityiskohtainen lista muutoksista luettavissa laskutuksen
muutoshistoriasta www.atsoft.fi/hiswl6.htm
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Läheteosan muutoksia (maksullinen lisäosa)

Läheteosa on laskutukseen erikseen ostettavissa oleva lisäosa, jossa
on ominaisuuksina mm. Finvoice - verkkolaskun lähetys, Laskujen
lähetys eKirjeenä. suoraveloitusaineiston muodostus,
suoralaskuaineiston muodostus, laskujen muodostaminen eräajona
(sama summa kaikille tai yksilöllinen summa jokaiselle
laskutettavalle).

Läheteosan lisähinta olemassa olevaan laskutusohjelmaan on 300
euroa sis. alv 22%

Läheteosaan tulleita muutoksia

• eKirjelaskun tilisiirto-osaan saa tulostettua 7 riviä 32 merkin
mittaista vapaamuotoista selittävää tekstiä

• Finvoice: jos asiakkaan koodi kentässä ei verkkolaskuosoitetta,
ohjelma voi tallentaa tulostuspalvelua varten vakio-ohjauskoodit
SOAP:in vastaanottajatietoihin vastaten sitä, että asiakkaan koodi
kentässä lukisi esim: TULOSTUSPALVELUT+OKOYFIHH.
Näin toimien voit lähettää koko laskutusaineiston
verkkolaskuoperaattorille (esim. pankkiisi) joka toimittaa laskut
vastaanottajille joko verkkolaskuina tai paperille tulostettuina
perinteisinä laskuina.

• Suoraveloitus: maksunaihe valittavissa
• Suoraveloitus suoraveloitusasiakkaille voidaan laatia oma

lomakesovitus, jossa lukee lasku -sanan tilalla
"ENNAKKOILMOITUS SUORAVELOITUKSESTA" ja
"SUORAVELOITUS" laskunsyöttötilassa valinta
määritä/suoraveloituslomake. asiakaskortissa
laskutusosoitekentässä jos yli 9 merkkinen tieto, tulostuu laskuna
em. lomake

• 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.
Suoralaskulla voit tarjota maksamisvaihtoehdon niille
maksajillesi, jotka haluavat suoraveloituksen sijaan itse hyväksyä
jokaisen maksunsa.
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Mitä hyötyä on eKirje laskutuksesta ?

Asteri laskutusohjelmaan erikseen ostettavissa olevassa lähete
lisäosassa on ominaisuutena laskujen lähettäminen eKirjeenä.
Läheteosassa on myös mahdollisuus muodostaa eräajona
samanlaiset laskut asiakaskortistossa olevalle rajatulle
asiakasjoukolle.

eKirjelaskutusta ja laskujen muodostusta eräajona voivat hyödyntää
mm. yhdistykset lähettäessään vuosittaisia jäsenmaksulaskuja.

Tuhansien laskujen postittamistalkoot jäävät historiaan, kun laskut
voi toimittaa sähköisesti eKirjeenä Atkokselle, joka tulostaa ja
toimittaa laskut vastaanottajille paperilaskuina.

Lisätietoa www.atsoft.fi/ekirje.htm

Mitä Finvoicelle kuuluu ?

Asteri lähete-lisäosassa on ominaisuutena Finvoice muotoisten
laskujen tallentaminen. Läheteosa on maksullinen lisäosa, joka
maksaa olemassa olevaan laskutukseen 300 euroa.

Laskut tehdään ohjelmalla samaan tapaan kuin ennenkin ja
laskuttamisen lopuksi niistä tallennetaan Finvoice muotoinen
aineisto.

Eräät pankit, mm Nordea ja Op tarjoavat Finvoice laskuihin liitettyä
tulostuspalvelua, joka mahdollistaa sen, että voit lähettää koko
laskuaineiston Finvoice muotoisena pankkiin ja pankki toimittaa
laskut perille joko verkkolaskuina niille asiakkaille, joilla on
verkkolaskujen vastaanottomahdollisuus ja paperilaskuina niille,
jotka eivät verkkolaskuja pysty ottamaan vastaan. Palvelu on
maksullinen ja lisätietoa saat omasta pankistasi.

Lisätietoa www.atsoft.fi/finvoice.htm


