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1 PÄIVITYKSEN SISÄLTÖ

Lähetämme ohessa Asteri Windows Ostoreskontran vuosipäivityksen
11.9.2003.

Päivitys sisältää rompun, jossa on uusi ohjelmaversio, ja tämän
ohjevihkosen.

Ohjelman uudet ominaisuudet on lueteltu kappaleessa 3. Uutta
ohjelmaversiota ei ole pakko asentaa heti, mutta suosittelemme sen
asentamista, koska silloin saat hyödyksesi viimeaikaisen
ohjelmakehityksen tulokset.

2 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN

Laitettuasi rompun cd-asemaan saat näkyviin oheisen alkuvalikon.
Klikkaile painikkeita nuoliohjeiden mukaan.
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3 UUDET TOIMINNOT

Edellisen vuosipäivityksen 8.11.2002 jälkeen tulleita uusia ohjelma
ominaisuuksia:

3.1. ETÄTUKI

Jos Sinulla on ohjelman käyttöön liittyvä pulma, joka ei ratkea
normaalissa puhelin- tai sähköpostineuvonnassa Atsoftin kanssa, voit
hyötyä etätuesta. Etätukea voit saada, jos tietokoneessasi on
nettiyhteys. Sinun luvallasi Atsoftin neuvoja voi puhelun aikana
kytkeytyä koneeseesi ja nähdä kuvaruutusi sisällön ja käyttää
tietokonettasi sovitun istunnon ajan. Näin pulma saadaan nopeammin
ratkaistuksi.

Etätukeen tarvittavan Remoteus-ohjelman saat asennettua
päivitysrompulta tai painamalla Etätuki-painiketta Ohje|Tietoja
Asteri Ostoreskontrasta -ikkunassa tai pulmailmoitusikkunassa.

3.2. VIESTI-TIETO LMP-TIEDOSTOON

Saat ostolaskuun mukaan viesti-tiedon (käyttöä esitellään lisää
kappaleessa 4), joka menee lmp-tiedostoon ja välittyy maksun
saajalle: ostolaskun lisäys -ikkunassa voit valita viestin tyypin ja
syöttää viestin, mikäli se ei muodostu automaattisesti.

Viestin tyypit ovat:
       1 - viitenumero
       2 - laskun tiedot (asiakasnumero, laskunnumero, laskunpäivä)
       3 - 60 merkin pituinen vapaa viesti
       5 - 70 merkin pituinen vapaa viesti
       6 - pitkä viesti, korkeintaan 420 merkkiä
       7 - veron viite ja viesti
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Viestityypeissä 1 ja 2 ohjelma muodostaa viestin automaattisesti eli et
pääse sitä syöttämään. Muissa viestityypeissä voit syöttää oman
viestisi vapaasti.

3.3. ARKKITARRAT MYYJILLE (HINTALAPUT)
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4 VIESTIN LIITTÄMINEN OSTOLASKUUN

VIESTIN TYYPPI

Ostolaskun lisäys –ikkunassa voit valita maksuun liittyvän viestin tyypin:

Kun maksat laskuja, valitsemasi viesti menee LMP-tiedostoon ja sitä
kautta perille maksun saajalle. Voit siis maksaa esimerkiksi tavallisia
viitemaksuja, pitkää selitettä vaativia viitteettömiä maksuja tai veroja,
jotka vaativat viitenumeron ja viestin.



Windows Ostoreskontran Päivitys 11.9.2003                                                          7/16

                                                                                                                                      

1 - VIITE

Yleisimmin käytetty viesti on viitenumero. Valitse silloin ostolaskun
syöttö –ikkunassa viestin tyypiksi 1 = viite. Erillistä viestiä Sinun ei
tarvitse kirjoittaa, vaan ohjelma ottaa Viitenumero-kentässä olevan tiedon
LMP-tiedostoon.
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2 - LASKUN TIEDOT (ASIAKASNUMERO, LASKUNNUMERO,
LASKUNPÄIVÄ)

Jos maksun saaja tarvitsee viestiksi asiakasnumeron, laskunnumeron ja
laskunpäivän, valitse viestin tyypiksi 2 - laskun tiedot (asno, lsno, pvm).

Sinun ei tarvitse syöttää viestiä, koska ohjelma ottaa laskunnumeron ja
laskun päivän suoraan ostolaskun tiedoista.
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Asiakasnumeron ohjelma ottaa myyjäkortistosta, jonne olet syöttänyt
myyjän Teistä käyttämän numeron.
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VAPAAT VIESTIT

3 - 60 merkin pituinen vapaa viesti
5 - 70 merkin pituinen vapaa viesti
6 – pitkä viesti, korkeintaan 420 merkkiä

Jos laskun viestitieto on tärkeä saada välittymään maksun saajalle, käytä
viestin pituudesta riippuen tyyppiä 3, 5 tai 6.

Kirjoita itse viestiksi tarkoitettu teksti omaan kenttäänsä.
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7 = VERON VIITE JA VIESTI

Kun maksat esimerkiksi työnantajasuorituksia, eli vaikkapa
ennakonpidätyksiä ja sotu-maksuja, verovirastolle, käytä viestin tyyppiä 7.

Silloin ohjelma ottaa LMP-tiedostoon automaattisesti viitenumeron ja
kirjoittamasi viestin.
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5 REMOTEUS ETÄTUKI

Remoteus etätuki mahdollistaa sen, että Atsoftin neuvoja näkee
omalla ruudullaan asiakkaan tietokoneen ja voi etäkäyttää asiakkaan
hiirtä ja näppäimistöä.

Etäkäyttönä annettava tuki sisältyy toistaiseksi ylläpitosopimukseen.
Kustannuksiksi syntyy vain tavallisen internet yhteyden kustannukset.

Käytämme Remoteus etätukea niissä tukitapahtumissa, joissa
ongelman selvittämiseksi tukihenkilön on nähtävä tarkalleen, mitä
asiakkaan kuvaruudulla lukee.

Yleensä etätukitapahtumassa neuvoja antaa asiakkaalle ohjeet mitä
pitää tehdä. Tarvittaessa neuvoja voi liikuttaa hiirtä ja käyttää
näppäimistöä.

5.1. LAITTEISTOVAATIMUKSET REMOTEUS
ETÄTUKEEN

Remoteus etätuen vaatimukset:

• Internetyhteys (lankamodeemi tai nopeampi)
• Windows XP / 2000 / ME / 98 tai 95  (Windows NT 4.0 vaatii

toimiakseen Sp6a, IE6 + SP1 ja .Net Framework 1.1)

5.2. REMOTEUKSEN TIETOTURVA

Etäkäyttöyhteys avautuu, kun asiakas käynnistää Remoteuksen, ottaa
yhteyden välityspalvelimelle ja antaa salasanan puhelimessa Atsoftin
neuvojalle. Atsoftin neuvoja näkee salasanan annettuaan asiakkaan
työpöydän.

Liikennöinti asiakkaan ja Atsoftin välillä tapahtuu salatun VPN
yhteyden kautta. Salausmenetelminä käytetään turvallisina pidettyjä
menetelmiä: RSA (512 bittinen avain) ja Blowfish (128 bittinen
avain) sekä lisäksi puhelimitse välitettävän salasanan avulla tapahtuva
salaus
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Remoteus ei jätä käytön jälkeen mitään tietoliikenneporttia auki, ts.
Remoteuksen kautta ei voi murtautua asiakkaan koneelle. Vain
asiakas itse voi avata yhteyden tukihenkilöön.

5.3. REMOTEUKSEN ASENTAMINEN

Remoteuksen voi asentaa päivityslevyltä "Remoteus etätuki"
painikkeesta (Remoteus on 19.9.2003 ja uudemmissa levyissä):

Remoteuksen voi asentaa myös Atsoftin kotisivuilta osoitteesta
www.atsoft.fi/etatuki.htm

Remoteus asentuu oletuksena C:\ATSOFT kansioon, josta Asteri
ohjelmien [Etätuki] -painike sen osaa käynnistää.

5.4. SOVI TUKITAPAHTUMASTA ATSOFTIN NEUVOJAN
KANSSA

Ennen Remoteuksen käyttöä sovi Atsoftin neuvojan kanssa
tukitapahtumasta.
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5.5. REMOTEUKSEN KÄYNNISTÄMINEN

Remoteuksen voi käynnistää työpöydän pikakuvakkeesta:

Sen voi käynnistää myös Ohje / tietoja ohjelmasta ruudun [Etätuki]
painikkeesta sekä pulmailmoituksen [Etätuki] painikkeesta

 tai 
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5.6. REMOTEUS YHTEYDEN AVAAMINEN

Käynnistä remoteus, napsauta Olen valmis, sitten avaa yhteys ja
kerro salasana neuvojalle:
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5.7. REMOTEUS YHTEYS AUKEAA

Kun neuvoja on naputellut antamasi salasanan, remoteus yhteys
aukeaa ja Atsoftin neuvoja näkee tietokoneesi työpöydän omalla
koneellaan ja voi selvittää ongelman yhtä helposti kuin jos olisi itse
koneen ääressä:

5.8. LISÄTIETOA REMOTEUS ETÄTUESTA

Lisätietoa Remoteus etätuesta on luettavissa Atsoftin sivulta
www.atsoft.fi/etatuki.htm

Lisätietoa Remoteus ohjelmasta on luettavissa ohjelman valmistajan,
Rex Partners Oy; sivuilta www.rexpartners.com


