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Hyvä Asteri Laskutuksen tai Asteri Lähetelaskutuksen käyttäjä! 
 
Tämä on Asteri Laskutuksen ja Asteri Lähetelaskutuksen 
vuosipäivitys 20.8.2013, joka sisältää kaikki ne uudistukset, jotka 
ovat tulleet ohjelmaan 12.9.2012 julkaistun edellisen 
vuosipäivityksen jälkeen. 
 
Tässä ohjevihkosessa on selostettu ohjelmaan tulleita uusia 
ominaisuuksia. Suomalaisen suoraveloituskäytännön päättymiseen 
liittyvät muutokset on selostettu erillisessä vihkosessa ”MUUNTO 
SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN, 
Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus, 13.5.2013” 
ja nettisivulla 
http://www.atsoft.fi/sv-muunto.htm 
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1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 

Jos et asenna päivitystä netistä, käytä cd:tä. Laita cd asemaan. 
Sulje laskutusohjelma. 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 Laskutuksesta. Tarkista, että päivämäärä 
on 20.8.2013 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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2. PERUSLASKUTUKSEN UUDISTUKSIA 
 
2.1. LOPPUSUMMA ALV-MUODOSSA     
 

Loppusumma alv-muodossa -toiminto on muutettu toimimaan 
vain silloin, kun laskussa on vain ko. verokannan tuotteita. 
Muussa tapauksessa tulostuu automaattisesti tavallisen mallin 
mukainen loppusumma 
 

 
2.2. PANKKIVIIVAKOODIA EI ENÄÄ TESTATA FINANSSIALAN 

KESKUSLIITOSSA 
 

Pankkiviivakoodin testaamiseksi ei enää lähetetä testilaskuja 
Finanssialan Keskusliittoon (ent. Suomen Pankkiyhdistykseen) 
vaan riittää testaus omassa ympäristössä tai 
laskunmaksuautomaatilla. 

     
 
2.3. ALV-ERITTELYLISTA TIIVIIMMIN 
 

Alv-erittelylista tulostuu nyt tiiviimmin, jos ajanjaksolla on vain 
yhtä verokantaa 
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2.4. RESKONTRAN KAUSITULOSTE 
 

2.4.1. Asiakkaiden tulostumisjärjestys 
 

Kun tulostat reskontran kausitulosteen kaikista asiakkaista, voit 
valita, tulostuvatko asiakkaat asiakasnumeron vaiko asiakkaan 
nimen mukaan järjestettynä. 
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2.4.2. Hyvityslaskut 
 

Reskontran kausitulosteessa on selkeytetty hyvityslaskujen 
erottumista tavallisista veloituslaskuista. 
 
Hyvityslaskun kohdalla lukee nyt "Hyvityslasku" 
 
Hyvityslaskun kuittauksen kohdalla lukee nyt "Käytetty 
hyvityslasku" 
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2.5. PILVIKÄYTÖN HELPOTUKSIA 
 

Asteri-ohjelmia voi käyttää myös pilvessä, jonka on rakentanut 
jokin pilvipalveluja tarjoava organisaatio. 
 
 

2.5.1. Käyttäjäkohtainen levyasema 
 

Yritysluettelo-ikkunaan Määritä|Käyttäjäkohtainen levyasema -
toiminnolla voit valita, mikä levyasemakirjain on mäpätty 
käyttäjäkohtaiseksi "omaksi" levyasemaksi. 
 

 

2.5.2. Käyttäjäkohtaiset tulostimet 
 

Pilvessä voi olla useita tulostimia, joita ei haluta kaikkia näyttää 
kaikille käyttäjille. 
 
Asteri Laskutuksessa on mahdollisuus säätää siten, että 
tulostimenkysymisasetusta ei edes näytetä, jolloin 
asiaankuulumattomia tulostimia ei tule esille. Pilven ylläpitäjä saa 
tähän ohjeet kysymällä Atsoftista.   
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2.6. PULMAILMOITUS LEIKEPÖYDÄLLE 
 

Pulma-ikkunassa on nyt Leikepöydälle-painike. 
     
Näin voit liittää pulmailmoituksen vaikkapa sähköpostiviestiin, 
jonka lähetät Asterin tukeen. 
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3. LÄHETEOSAN UUDISTUKSIA 
 
3.1. SUOMALAINEN SUORAVELOITUS PÄÄTTYY 31.1.2014 
 

Suomalainen suoraveloituskäytäntö päättyy 31.1.2014. Tämä 
vuosipäivitys sisältää ominaisuudet, joita tarvitset, jos haluat 
muuntaa suoraveloitusasiakkaat uuteen menettelyyn eli e-laskun 
tai suoramaksun piiriin. Näihin ominaisuuksiin voit perehtyä 
tutustumalla erilliseen vihkoseen 
”MUUNTO SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA 
SUORAMAKSUUN, Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus, 
13.5.2013” 
tai nettisivuun 
http://www.atsoft.fi/sv-muunto.htm 
 

 
3.2. FINVOICE-UUDISTUKSIA 
 

Verkkolaskutuksen muutoksia on selostettu 
suoraveloitusmuunto-ohjeessa, ks. kappale 3.1. Muun muassa 
Finvoice 2.0 -muoto on nyt käytettävissä. 
 
Lisäksi verkkolaskutukseen on tehty mm. seuraavia muutoksia: 
 
 
Hyvityslaskussa on nyt myös OriginalInvoiceNumber, joka kertoo, 
mihin alkuperäiseen veloituslaskuun hyvitys on tehty. 
 
Finvoice-aineistoa luodessasi voit nyt käyttää lisärajausehtoa 
eräpäivän mukaan. 
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Finvoice-aineistoon ei enää tallennu oletuksena a-hinnan perään 
UnitPriceUnitCode arvoa, esim. e / kpl, vaan saat sen 
tarvittaessa  tallentumaan Tallennus -välilehdellä ruksaamalla 
kohdan [v] Tallenna UnitPriceUnitCode 
 
 

 
 
 
Rivikohtainen alennusprosentti RowDiscountPercent pyöristyy 
nyt kahden desimaalin tarkkuuteen. 
 
Jos operaattorina on Itella, hyödyt 
InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber-tägistä, johon tulee 
laskun vastaanottajan OVT-tunnus. 
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Voit täyttää BuyerContactPersonName- ja AgreementIdentifier-
kentät valitsemistasi laskun yläosan kentistä 
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3.3. E-KIRJELASKUTUS 
 

E-kirje-laskutuksessa on nyt mahdollisuus jättää pois 
verkkolaskulaiset. 
 

 
 
E-kirjeeseen tulostuu nyt myös IBAN ja BIC. 
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3.4. LASKUSAATAVARAHOITUS 
 
Laskusaatavarahoitukseen on lisätty sopimustunnukset: 
 
Ostajatietueelle kentät 19. sopimustunnus (esim. 001 tai 002) ja 
ostajan maakoodi (joka kaikille sama) ja niille syöttöluukut. 
 
Laskutietueelle kenttä 41. sopimustunnus (esim. 001 tai 002). 
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Hinnasto 20.11.2012 
KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 €
- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 €
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 
Postipäivittäjälle Neuvontapalvelu, päivitykset netistä ja postitse kerran 

vuodessa 
alk. 108 € /v/ohjelma

wä 172,80 € / vuosi 
Nettipäivittäjälle Neuvontapalvelu, päivitykset netistä. alk. 84 € /v/ohjelma

wä 134,40 € / vuosi
Toimitusmaksu Erillistoimitus. esim. nettipäivittäjä haluaa päivityksen cd-

levyllä postitse, postipäivittäjälle erikseen lähetetty cd-levy 
20 €

 

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle 
Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa 

ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta. 
alkaen
250 €

 

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 € 
 

Puhelintuki, etätukineuvonta 
Etätukineuvonta Maksullista, kun neuvotaan 

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta 
- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen 
- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa 
- suoraveloituksen muuntoa e-laskuksi ja suoramaksuksi 

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 
Kurssipäivä Hki  Aikataulun mukainen kurssipäivä Helsingissä  100 €
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. 

120 €/h

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 20 €
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 


