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Asteri Ostoreskontra  – Vuosipäivitys 2005
Asteri ostoreskontran vuosipäivitys sisältää ohjelmaan tulleita uusia
ominaisuuksia, mm. Finvoice verkkolaskun sisään lukemisen.

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

Mikäli päivitykseen tulee lisäohjeita tämän ohjevihkosen
kirjoittamisen jälkeen, tiedotamme niistä vuosipäivityssivulla
osoitteessa  www.atsoft.fi/wopv.htm

 Päivityksen asentaminen
Päivitys asennetaan laittamalla Cd levy asemaan ja valitsemalla [Asenna päivitys].
Jos alkuruutu ei käynnisty automaattisesti, käynnistä Cd-levyltä ohjelma asenna.

Tarkista hakemisto, napsautta [UnZip] ja sitten OK ja Close. Tarkista että päivitys
onnistui käynnistämällä ohjelma  ja valitse ohje / tietoja Asteri ostoreskontrasta ja
tarkista, että päivämäärä on 30.9.2005 tai uudempi:
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1 FINVOICEN SISÄÄNLUKU

Asteri Ostoreskontraan voidaan tuoda Finvoice-verkkolaskuja.

1.1. ESIMERKKI FINVOICEN SISÄÄNLUVUSTA

Aluksi avoimissa laskuissa on kolme laskua.
Valitse Tiedosto|Tuo Finvoice-verkkolaskuja.

Valitse, missä kansiossa ja minkä nimisessä tiedostossa
verkkolaskut ovat.
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Kun painat Avaa, verkkolaskut lisätään ostoreskontraan. Jos
joukossa on myyjä, jota ei löydy myyjäkortistosta, ohjelma
huomauttaa ja kysyy, lisätäänkö myyjä kortistoon.

Finvoice-verkkolasku on lisäytynyt ostoreskontraan
samannäköiseksi laskuksi kuin itse käsin syöttämäsi laskutkin.

Tämän esimerkin tiedostossa oli vain yksi lasku. Samassa
tiedostossa voi kuitenkin olla useitakin laskuja, jotka kaikki
lisäytyvät ostoreskontraan samalla kertaa.

1.2 MYYJÄN KOHDISTUMISESTA

Myyjäkortistossa on uusi kenttä SellerPartyIdentifier. Syötä siihen
myyjän Y-tunnus tai muu tunniste, jota myyjä käyttää Finvoice-
laskuissaan SellerPartyIdentifier-kentässä.

Finvoicea luettaessa ohjelma etsii myyjän perustuen
SellerPartyIdentifier-kenttään. Jos Finvoice ei sisällä
SellerPartyIdentifier:iä, myyjä etsitään myyjäkortistosta
SellerOrganisationName:n perusteella. Jos myyjää ei löydy,
ohjelma kysyy, lisätäänkö se myyjäkortistoon. Jos vastaat Ei,
pääset valitsemaan, mikä kortiston myyjä on kyseessä ja ohjelma
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tallettaa sinne ko. Finvoice-laskussa olevan SellerPartyIdentifier-
kentän arvon seuraavaa käyttökertaa varten.

1.3 FINVOICE-LASKUJEN TILIÖINNISTÄ

Jos Finvoice-muotoisessa ostolaskussa on tuoterivikohtainen
tiliöinti (tilinumero kohdassa
<RowNormalProposedAccountIdentifier>), ohjelma tiliöi laskun
tuoterivikohtaisesti:

<RowNormalProposedAccountIdentifier> on kirjanpidon tilinumero
<RowAccountDimensionText> on kirjanpidon kustannuspaikka
<RowShortProposedAccountIdentifier> on ostoreskontran
kustannuspaikka

Tuoterivin alv käsitellään seuraavasti:
- jos tuoterivin tilinumero (kohdassa

<RowNormalProposedAccountIdentifier> oleva tilinumero) löytyy
ostoreskontran tilikartasta (tilikartta valitaan kohdasta
määritä/perustiedot/tiliöinti ja sitä voi muokata valinnalla
ikkuna/tilikartta) ja tilille on annettu tilikarttaan ALV-koodiksi AON
-alkuinen alv-koodi, esim AON22, ohjelma tiliöi tuoterivin
<RowVatExcludedAmount> kohdassa olevan summan
<RowNormalProposedAccountIdentifier> tilille ja arvonlisäveron
osuuden (<RowVatAmount> kohdassa olevan summan)
tilikartasta hakemalleen ostojen arvonlisäverosaaminen tilille
(tilille, jonka alv-koodi alkaa OA, esim OA22)

- muussa tapauksessa ohjelma tiliöi tuoterivin
bruttokirjausperiaatteen mukaisesti kohdassa <RowAmount>
olevan summan <RowNormalProposedAccountIdentifier>
olevalle tilinumerolle

- Laskun tuoterivien tiliöimätön osuus tiliöidään vastaavalla tavalla
laskukohtaisten tiliöintikenttien
<ShortProposedAccountIdentifier> (ostoreskontran
kustannuspaikka), <NormalProposedAccountIdentifier>
(kirjanpidon tilinumero) ja <AccountDimensionText> (kirjanpidon
kustannuspaikka) mukaisesti
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Muussa tapauksessa, jos myyjä löytyy kortistosta ja jos sillä on
kortistossa määritelty oletustiliöinti, ohjelma käyttää ko.
tiliöintipohjaa

Muussa tapauksessa jos perustiedoissa on määritelty
oletustiliöintipohja, ohjelma käyttää sitä

Muussa tapauksessa käytetään perustiedoissa olevaa ostovelkatiliä
ja jätetään kulutili tyhjäksi

HUOM! jos tiliöintipohja on pidempi kuin kaksirivinen, laskun
loppusumma tulee vain kahdelle ensimmäiselle riville.

Pääset korjaamaan ostolaskua ja tiliöintiä Finvoicen lukemisen
loputtua toiminnoilla Muokkaa|Korjaa ostolaskua ja Korjaa tiliöintiä.

1.4 ASTERIN FINVOICESTA LUKEMAT KENTÄT

Seuraavalla sivulla on kaavio kentistä, jotka Asteri tuo Finvoice-
verkkolaskusta. Niiden lisäksi Finvoicessa voi olla paljon muutakin
tietoa, mutta Asteri Ostoreskontra käyttää vain mainittuja kenttiä.

Lisätietoja myös artikkelista
www.atsoft.fi/finvoice-ostolaskut.htm
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Oheisessa
kaaviossa on esitetty
lyhyessä muodossa,
mitä Finvoicen
kenttiä Asteri
ostoreskontra lukee
sisään.

Oheista
tietuekuvausta voi
käyttää pohjana
rakennettaessa
järjestelmää, jossa
esim. tuotannon-
ohjausjärjestelmästä
tuodaan  valmiita
ostolaskuja
ostoreskontraan.
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Tietoa EtäAsterista
Kun olet yhteydessä Atsoftin puhelintukeen voit sopia Atsoftin neuvojan
kanssa internetyhteyden kautta toimivan EtäAsterin käyttämisestä.

Avaa nettiselaimeen Atsoftin kotisivut osoitteessa www.atsoft.fi Napsauta
Etätuki linkkiä ja sitten neuvojasi nimeä. Suorita ohjelma, Napsauta
Suorita suojausvaroitukseen

Etäasteri asentuu koneellesi ja ottaa yhteyden Atsoftin välityspalvelimelle.
Tässä vaiheessa, jos tietokoneesi ohjelmallinen palomuuri (ns.
softapalomuuri) kysyy saako ohjelma ottaa yhteyden internettiin, salli
yhteydenotto.

Tämän jälkeen Atsoftin neuvoja näkee tietokoneesi kuvaruudun omalla
ruudullaan ja voi antaa ohjeita tai etäkäyttää hiirtä ja näppäimistöä.
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2 OSTOLASKUN LISÄYS –IKKUNAN UUDISTUKSIA

2.1 MYYJÄTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Ostolaskun lisäys -ikkunassa on nyt uusi painike:
Päivitä myyjän tiedot kortistoon, jolla pääset kirjoittamaan
ostolaskun lisäys -ikkunassa olevalle myyjänumerolle
myyjäkortiston tiedot ajantasalle.

Esimerkiksi voit hakea myyjän entiseen tapaan nimen osan tai
myyjänumeron perusteella. Sitten voit muokkailla myyjän tietoja.
Kun painat ”Päivitä myyjän tiedot kortistoon”, ohjelma tarjoaa, että
voit täydentää myyjän tietoja ennen kuin tallennat ne kortistoon OK-
painikkeella.
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2.2 PÄIVÄMÄÄRIEN KAUSITARKISTUS

Määritä|Päivämäärien tarkistus -toiminnolla voit määrittää, pitääkö
ostolaskun päiväyksen olla riittävän lähellä kuluvaa päivää.

Tällä voit ehkäistä näppäilyvirheitä, esimerkiksi väärän vuoden tai
kuukauden syöttämistä. Ostolaskua syöttäessäsi ohjelma
huomauttaa, jos päiväys ei täytä ko. ehtoa.
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2.3 NETTOKIRJAUS MYÖS TILIKARTASTA POIMITTAESSA

Ostolaskun lisäys -ikkunan tiliöinti-välilehdellä toimii alv-nettokirjaus
myös silloin, kun tili etsitään hiiren kakkospainikkeella tilikartasta.
HUOM! Tiliöinti tulee parhaiten oikein, kun kursori on
tiliöintitaulukossa tähdellä merkityllä lisäysrivillä, kun painat hiiren
kakkospainiketta
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3 OSTOLASKUJEN MAKSAMISEN UUDISTUKSIA

3.1 MAKSUUN MERKITTYJEN YHTEISMÄÄRÄ

Avointen ostolaskujen ikkunan alalaidassa näkyy nyt maksuun
merkittyjen summien yhteismäärä.

3.2 PÄIVÄMÄÄRIEN KAUSITARKISTUS

Määritä|Päivämäärien tarkistus –toiminnolla voit määrittää, pitääkö
suorituspäivän olla riittävän lähellä kuluvaa päivää.

Tällä voit ehkäistä näppäilyvirheitä, esimerkiksi väärän vuoden tai
kuukauden syöttämistä.
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4 TULOSTAMISEN UUDISTUKSIA

4.1 OLETUSKIRJOITTIMEN VAIHTO

Ohjelma seuraa nyt Windosin oletuskirjoittimen vaihtoa myös silloin
kun ei kysytä kirjoitinta jokaisen tulostuksen yhteydessä.

4.2 TULOSTUSPÄIVÄ JA Y-TUNNUS TULOSTEISIIN

Kaikkien tulosteiden oikeaan yläkulmaan tulostuu nyt tulostuspäivä
ja Y-tunnus. Tulostuspäivän saat syötettyä tai tulostumisen saat
säädettyä pois päältä valinnalla Määritä|Tulostuspäivä ja Y-tunnus
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4.3 RESKONTRAN KAUSITULOSTE

Tulosta|Reskontran kausituloste -toiminnolla voit tulostaa
valitsemaltasi ajanjaksolta yhden tai kaikkien myyjien alkusaldon,
jakson aikana tulleet ostolaskut ja maksetut suoritukset sekä
loppusaldon. Tulosteen saat paperille, leikepöydälle tai ruudulle.
Suorituksista näkyy se summa, minkä verran suoritus lyhensi ko.
laskusta olevaa velkaa. Kassa-alennukset tulostuvat omaksi
rivikseen. Ylikoroista ei tule riviä.
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4.4 SQL-KYSELYTILASTOT

Tulosta|Kyselytilastot(SQL) -toiminnolla voit tulostaa tilastoja, joissa
tiedot on poimittu ostoreskontra-aineistostasi SQL-kyselyin. Voit itse
muokata kyselyt ja/tai käyttää valmiina tulevia mallikyselyitä

1 - Ostot myyjiltä
2 - Ostot myyjältä kp-tileittäin
3 - Kp-tilille kirjatut laskut
4 - Tilin ostot kustannuspaikoittain
5 - Ostolaskupäiväkirja yhdestä tilistä
6 - Ostolaskut tositenumeroväliltä

4.4.1. OMIEN SQL-TILASTOJEN LAADINTA

Aluksi kannattaa pohtia, millaisen tilaston tarvitset, mitä kenttiä
siihen haluat jne. Sen pohjalta voit tarkistaa, saatko ko. tilaston
suoraan Asteri Ostoreskontran Tulosta-valikosta tai Pikakortisto- tai
Myyjäkortisto-työvaiheiden osakortistoon rajaus –toiminnolla.

Jos tilastoa ei ole saatavilla, voit kirjoittaa oman SQL-kyselyn.
Ohessa on muutama perusohje, joiden lisäksi Sinun kannattaa
tarvittaessa perehtyä Atsoftin nettisivujen SQL-ohjeisiin ja muuhun
SQL-oppimateriaaliin.

Asteri Ostoreskontran SQL-tilasto –toiminnossa käytetään SQL-
kyselykielen sitä ominaisuutta, jonka avulla voit valita (engl.
SELECT) kenttiä ja laskennallisia tietoja valitsemistasi tietokannan
taulukoista (engl. FROM) siten, että mukaan otetaan vain ne tiedot
joissa (engl. WHERE) tietyt ehdot täyttyvät. Valitut tietueet voidaan
ryhmitellä (GROUP BY) esimerkiksi siten, että saadaan
asiakkaittaisia summia. Tulokset voidaan myös järjestää (ORDER
BY) haluttuun järjestykseen.

SQL-kysely on yleisesti muotoa

SELECT tulostietomäärittely
FROM taulukkeet
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[WHERE valintaehdot]
[GROUP BY ryhmitystekijät]
[HAVING ryhmärajoitteet]
[ORDER BY järjestysperusta]

SELECT-osassa voit luetella tulostietomäärittelynä esimerkiksi
Asteri ostoreskontratietokannan eri taulukkojen kenttiä. Asterin
ostoreskontratietokannan taulukot ovat
- Ostolaskut
- Tiliöintipohjat
- Tiliöintirivit
- Maksuerät

Lisäksi voit viitata myyjäkortistotietokantaan, jossa on Myyjät-
taulukko.

Taulukkojen kenttien nimet löydät esimerkiksi Pikakortisto-
työvaiheessa katselemalla. Ostolaskut-taulukon kentät näkyvät
lisäksi oletuksena tulostaulukossa, kun luot uusia SQL-kyselyitä.

Kenttiin viitataan joko pelkällä kentännimellä tai, jos eri taulukoissa
on samannimisiä kenttiä, muodolla Taulukko.Kenttä.
Hakasulkeita on käytettävä, jos taulukoiden tai kenttien nimissä on
erikoismerkkejä tms.

Esimerkiksi
SELECT Viitenumero, Summa, …
tai
SELECT [Myyjän nimi], [Tavaran selostus], [Laskun
pvm], Summa …
tai
SELECT [Ostolaskut].[Laskun pvm],
[Tiliöintirivit].Debet …

FROM-osassa ilmoitat sen taulukon tai ne taulukot, josta kentät
otetaan, esimerkiksi



Asteri ostoreskontra – vuosipäivitys 2005 20/28

SELECT [Myyjän nimi], [Tavaran selostus], [Laskun
pvm], Summa FROM Ostolaskut…

Voit myös poimia kenttiä useasta eri taulukosta esimerkiksi
käyttämällä INNER JOINia, joka yhdistää kenttiä kahdesta
taulukosta sen avaimen mukaan, jonka olet ilmoittanut ON-sanan
avulla. Asterin ostoreskontratietokannassa avaimeksi on yleensä
valittava Laskuntunniste-kenttä, esimerkiksi
…FROM Ostolaskut INNER JOIN Tiliöintirivit ON
Ostolaskut.Laskuntunniste =
Tiliöintirivit.Laskuntunniste…

FROM-osassa voit IN-sanan avulla ilmoittaa, että aineisto on
muussa tietokannassa kuin laskutustietokannassa, esimerkiksi
tuotteiden nimikkeet ja ostohinnat saat tuotekortistosta kyselyllä
SELECT Nimi, Osoite, Paikka FROM Myyjät IN
’c:\winor\firma\myyja.wmk’

WHERE-osassa voit antaa valintaehtoja.

Esimerkiksi yhden myyjän laskut saat ehdolla
… WHERE [Myyjän nro] = ’1234’…

Esimerkiksi kaikkien ”Leipomo”-sanan sisältävien myyjien laskut
saat seuraavasti:
… WHERE [Myyjän nimi] LIKE ’*Leipomo*’…

Päivämääriä tarkoittavat kentät ovat Asteri Ostoreskontran
tietokannassa aidosti päivämäärämuotoisia. Niiden vertaaminen
onnistuu siis suoraan, tosin rajausehdoksi antamasi
tekstimuotoinen päivämäärä pitää muuntaa päivämäärämuotoiseksi
DateValue-funktiolla. Esimerkiksi tietyn aikavälin laskut saat ehdolla
… WHERE [Laskun pvm] BETWEEN DateValue(’1.1.2005’)
AND DateValue(’31.12.2005’) …

Asteri Ostoreskontran SQL-tilastoissa voit käyttää %1, %2 ja %3 –
merkkejä ilmoittamaan, että ko. tieto kysytään käyttäjältä joka kerta
viesti-ikkunassa, esimerkiksi
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… WHERE [Myyjän nro] = ’%1’…
tai
… WHERE [Laskun pvm] BETWEEN DateValue(’%1’) AND
DateValue(’%2’) …

Voit yhdistellä useita ehtoja käyttämällä AND ja OR-operaattoreita

Esimerkiksi vuonna 2005 ostetut vakuutukset saat seuraavasti:
… WHERE [Tavaran selostus] LIKE ’*vakuutus*’ AND
[Laskun pvm] BETWEEN DateValue(’1.1.2005’) AND
DateValue(’31.12.2005’)

Esimerkiksi leipomoilta ja tilitoimistoilta tehdyt ostokset saat
samaan tulosjoukkoon seuraavasti:
… WHERE [Myyjän nimi] LIKE ’*Leipomo*’ OR [Myyjän
nimi] LIKE ’*Tilitoimisto*’…

GROUP BY-osassa voit määrätä ryhmittelyperusteen silloin kun
SELECT-osassa olet käyttänyt yhteenlaskua Sum-funktion avulla,
suurimman arvon etsintää Max-funktiolla, pienimmän Min-funktiolla
tai keskiarvon Avg-funktiolla.

Esimerkiksi kaikilta myyjiltä tehdyt ostokset myyjäkohtaisin summin
tulee kyselyllä:
SELECT [Myyjän nro], Sum([Summa]) FROM Ostolaskut
GROUP BY [Myyjän nro]

Jos haluat mukaan vielä asiakkaan nimen, joka voi olla joskus
vaihtunutkin, tee kysely
SELECT [Myyjän nro], Max([Myyjän nimi]),
Sum([Summa]) FROM Ostolaskut GROUP BY [Myyjän nro]

ORDER BY-osassa voit ilmoittaa, minkä kentän mukaan haluat
järjestää.

Hyödyllisiä SQL-funktioita ovat myös Count ja Avg, esimerkiksi:
SELECT Count(*)… laskee tietueiden lukumäärän.
SELECT Avg([Summa])… laskee keskimääräisen laskunsumman.
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4.5 YHTEISSUMMAT MYYJIEN KAIKKI LASKUT JA MYYJIEN
AVOIMET LASKUT -TULOSTEISSA

Tulosta|Myyjien|Kaikki laskut ja Avoimet laskut –toiminnoissa
tulostuu nyt myös kunkin myyjän laskutettujen summien
yhteismäärä ja avoinna olevien yhteismäärä myyjäköhtaisesti.
Toiminnoissa on myös valintamahdollisuus, tulostetaanko myyjät
numeron vai nimen mukaan järjestettynä.

Tulosteen loppuun tulee kaikkien myyjien yhteissummat.

4.6 AVOIMET-PER-PVM lisärajaus

Tulosta|Avoimet per pvm voidaan tulostaa tiettynä päivänä avoimet
laskut. Valintaan on lisätty rajausmahdollisuus SQL WHERE-ehtoa
käyttäen, jolloin listaus saadaan rajattua esim. vain niistä laskuista,
joissa Tavaran selostus kenttä alkaa 2020 –tekstillä:
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4.7 HAKU MYÖS SQL-EHDOLLA

Hakutoimintoon MUOKKAA | ETSI on lisätty ominaisuus hakea
tulosjoukko SQL-kyselyn WHERE ehtoa käyttäen:

jolloin haku näyttää tulosjoukon:
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5 UUDET POISTAMISTOIMINNOT

5.1 POISTA MAKSETTUJA OSTOLASKUJA

Muokkaa|Poista maksettuja ostolaskuja -toiminnolla voit poistaa
vanhoja, valitsemanasi päivänä tai sitä ennen kokonaan maksetuksi
tulleita ostolaskuja.

5.2 MASSAPOISTO

Kortisto-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.
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TIETOA OSTORESKONTRAN TUKISIVUISTA
Ostoreskontran tukisivuille pääset suoraan Atsoftin kotisivujen
kansilehdeltä vasemman yläkulman ostoreskontra linkistä:

Ostoreskontran tukisivuilta voit ladata uusimman ohjelmaversion ja
lukea ohjelmaan liittyviä artikkeleita:
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6 VARMUUSKOPIOINTI

Ohjelma ehdottaa varmuuskopion tekemistä aina, kun vaihdat
yritystä tai ostoreskontatietokantaa tai kun lopetat ohjelman.

Valittavissasi on kolme eri kopiointivaihtoehtoa. Kuvasta poiketen
valitun kopiointivaihtoehdon määritykset ovat näkyvissä ja kahden
muun valinnan määritykset piilotetaan:

Varmuuskopion voit tehdä entiseen tapaan levykkeelle valitsemalla
täplän ensimmäiseen kohtaan:
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Varmuuskopion voit tehdä kovalevylle muuhun hakemistoon tai
esimerkiksi USB-muistitikulle valitsemalla täplän toiseen kohtaan.
Tällöin voit valita, kopioidaanko vain tämä ostoreskontratietokanta
vai tämä yritys vai kaikki yritykset samalla kertaa:

Kolmas vaihtoehto on tehdä varmuuskopio suorittamalla itse
valitsemasi varmuuskopiointirutiini.

Esimerkiksi voit tehdä kopioi.bat-nimisen komentojonotiedoston,
joka kopioi haluamasi aineiston valitsemaasi kohteeseen. Saat
ajettua bat-tiedoston komentokehotteessa ja jätettyä
komentokehotteen näkyviin esimerkiksi seuraavasti:

Tai voit ajaa bat-tiedoston siten, että komentokehote lopuksi
sulkeutuu:

Tai voit käynnistää cd-poltto-ohjelman esimerkiksi seuraavasti:
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6.2 VARMUUSKOPIOINTIRUUDUSTA

Varmuuskopiointiruudulla on kolme vaihtoehtoa varmuuskopion
tekemiseksi. Sekaantumisen välttämiseksi kahden valitsemattoman
valinnan lisävalinnat ovat piilossa ja tulevat näkyville kun ko. valinta
valitaan:

6.3 VARMUUSKOPIOINTIMEDIOISTA

Varmuuskopiointi kannattaa tehdä ensisijaisesti toiselle kovalevylle
(esim. verkossa olevalle tiedostopalvelimelle) tai USB muistitikulle
(jota voi käyttää kuten korppua, mutta sille mahtuu huomattavasti
enemmän tietoa, yleensä 128mt ja siitä ylöspäin).  USB muistitikkua
käytettäessä on syytä olla useampi tikku, jolle vuorokerroin tehdään
varmuuskopio.
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