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Hyvä Asteri Tilaustenkäsittelyn käyttäjä! 
 

Tämä on Asteri Tilaustenkäsittelyn vuosipäivitys 10.9.2014, joka 
sisältää kaikki ne uudistukset, jotka ovat tulleet ohjelmaan 
24.9.2013 julkaistun edellisen vuosipäivityksen jälkeen. 
 
Tässä ohjevihkosessa on selostettu ohjelmaan tulleita uusia 
ominaisuuksia. 
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1  PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 

Jos et asenna päivitystä netistä, käytä cd:tä. Laita cd asemaan. 
Sulje tilaustenkäsittelyohjelma. 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 Tilaustenkäsittelystä. Tarkista, että 
päivämäärä on 10.9.2014 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 KÄYNNISTYSKUVAKE 
 
 

Ohjelman käynnistyskuvakkeessa näkyy nyt T-kirjain  
(T = Tilaustenkäsittely). 

 

 
Näin voit helpommin erottaa, mistä ohjelmasta on kyse, jos 
Sinulla on käytössäsi useampia eri Asteri-ohjelmia, esim. 
Kirjanpito (K), Laskutus (L) tms.  
 
HUOM! Jos Sinulla on ennestään näytöllä kuvake, jossa ei ole 
T-kirjainta, saat T-kirjaimen näkyviin poistamalla olemassa 
olevan kuvakkeen ja tekemällä kuvakkeen uudelleen. 

 
  
3 BIC-MUUTOKSIA 
 

BIC-koodi muuttuu POP- ja säästöpankeilla: 
 
3.11.2014 alkaen Säästöpankkien BIC-koodi on ITELFIHH 
(aiemmin HELSFIHH). 
 
7.2.2015 alkaen POP Pankkien BIC-koodi on POPFFI22 
(aiemmin HELSFIHH). 
 
Tilinumerot pysyvät samoina. 
 
Asteri Tilaustenkäsittelyn Määritä|Perustiedot -kohtaan on 
tehty muutos, joka huomioi BIC.muutokset, jos tyhjennät 
vanhan IBANin ja BICin ja muodostat ne uudelleen < > 
painikkeella suomalaisesta tilinumerosta. Muussa tapauksessa 
tee tarvittaessa korjaus BICiin näppäillen. 
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4 VAPAANA MYYTÄVISSÄ 
 

Myyntitilauksen syöttöikkunaan tuleva vapaana myytävissä 
olevien määrä ja loppumisvaroitus ottavat nyt huomioon 

- kirjoitettavana olevan tilauksen tuoterivit 
- mahdollisen tilauspistemenetelmän ja tilauspisteen 

 
 

 
 
 
5 VERKKOKÄYTTÖ 
 

Jos käytätte Asteri Tilaustenkäsittelyä verkossa, on nyt 
mahdollista usean käyttäjän tarkastella yhtaikaa tuotteiden 
varastotilanteita. 

 
6 PILVIKÄYTTÖ 
 

Asteri-ohjelmia voi käyttää myös pilvessä. Katso tarkempia 
ohjeita nettisivuilta  www.atsoft.fi/dropbox-pilvikaytto.htm ja 
www.atsoft.fi/asteri-pilvi.htm. 
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7 PERUSTIETOJEN ALV-RIVIN POISTO 
 

Perustietojen ALV-välilehdelle on lisätty rivinpoistovinkki. 
 
Vinkki: Jos haluat poistaa turhia rivejä:  
- klikkaa ensin poistettavalta riviltä prosenttia pari kertaa, niin 
että näet että kohdistin alkaa vilkkua prosentti-sarassa 
- klikkaa sitten vasemman reunan kärjellään seisovaa kolmiota, 
jolloin koko rivi muuttuu siniseksi 
- paina näppäimistöstä Delete 
- tee näin toistaen, aina ensin pari kertaa tieto-saraketta, sitten 
vasta poistaminen 
 
Jos vahingossa jonkin sarakkeen tieto tyhjentyy, täytä tieto 
ensin ettei  ohjelma herjaa, prosentiksi esim. 99, sitten vaihda 
riviä ja aloita alusta. 
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8 TILASTOT SQL-KYSELYIN 
 

Asteri Tilaustenkäsittelystä saat hyvin monipuolisesti 
kaikenlaisia tilastoja, joita suinkin on tallessa olevien tietojen 
perusteella tulostettavissa.  
 
Tähän tarvitset vain sopivan SQL-kyselylauseen, jonka voit 
laittaa SQL-kyselytilastojen toimintoon.  
Lisätietoa SQL-kyselyistä löydät sivulta 
http://www.atsoft.fi/sql.htm. 
 
Siellä on kurssivideo ja oppimateriaali, joiden perusteella pystyt 
etsimään valmiita SQL-kyselyitä tai laatimaan niitä itse siten että 
saat tarvitsemiasi tilastoja.  
Valmiita, tilaustenkäsittelyohjelmaan liittyviä, SQL-kyselyitä 
löydät sivuilta www.atsoft.fi/tukiwt.html ja 
www.asteri.fi/ohje/category/tilaustenkasittely. 
 
Kuluneen vuoden aikana on tullut mm.sellainen ohjelmamuutos, 
että SQL-kyselyä laatiessasi voit nyt säätää näkyvissä olevan 
kyselyn fonttikokoa. Samoin kyselyn tekstikentän kokoa on 
kasvatettu, jotta kyselystä näkyy enemmän kerralla. 


