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1. UUSI NIMI, TUTTU OHJELMA

Asteri Windows Vuokrankanto –ohjelman nimi on muutettu.
Uusi nimi on Asteri Windows Isännöinti, joka kuvaa osuvammin
ohjelmaa, jossa vastikeseurannan lisäksi voidaan mm. tulostaa
isännöitsijäntodistukset, talonkirjanotteet, osakasluettelot,
verolomake 102 jne.

Uuteen nimeen siirrytään luonnollisen poistuman kautta eli
ohjelmassa ja sen oheisaineistosta, käyttöohjeista ja
nettisivuilta voi vielä löytyä aineistoa vuokrankanto-hakusanalla.

2. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN

2.1 Asentamisen ajankohta

Ennen asentamista lue tähän päivitykseen liittyvät viime hetken
vinkit osoitteesta http://www.atsoft.fi/wvpv02.htm

Jos olet jo imuroinut ohjelman netistä (14.11.2002 version tai
uudemman), älä asenna tätä päivitystä.

Jos et ole imuroinut uutta päivitystä netistä, voit asentaa
päivityksen heti. Sitä ei kuitenkaan ole välttämätöntä tehdä jos
et tarvitse uusia ominaisuuksia.

Suosittelemme kuitenkin asentamista mahdollisimman pian.
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2.2 Varmuuskopiointi ennen asentamista

Päivityksen asentaminen ei sinänsä edellytä varmuuskopiointia.
Päivitys ei myöskään vaikuta tekemääsi aineistoon. Se säilyy
sellaisenaan päivityksestä riippumatta. Päivitys ei ole sen
riskialttiimpi toimenpide kuin muukaan tietokoneen käyttö.

Tässä yhteydessä kuitenkin muistutetaan varmuuskopioinnin
yleisestä tarpeellisuudesta. Kopioi aineisto esimerkiksi jokaisen
työskentelyn jälkeen käyttäen kahta korppua vuorotellen.

2.3 Päivittäminen

Laita romppu asemaan. Jos asennusohjelma ei käynnisty
automaattisesti, suorita rompulta asenna.exe
Päivitä ohjelma Asenna vuosipäivitys-painikkeesta:



6/40 Windows Isännöinnin päivitys 14.11.2002

2.4 Tarkista että päivitys onnistui

Tarkista että kopiointi onnistui käynnistämällä ohjelma. Valitse
Ohje|Tietoja Asteri Isännöinnistä … ja katso että ohjelman
muuttamispäivämäärä on 14.11.2002 tai uudempi (jos on
uudempi, ei hätää: ohjelmaa on päivitetty tämän ohjeen
kirjoittamisen jälkeen).

Ohjelman päivittämisen lisäksi
voit selata rompun sisältöä joko Lisätietoja-painikkeen kautta tai
Resurssienhallinnassa. Rompulta löytyy mm.
• Ensiasennuspaketti hakemistossa \Winvk
• Päivitys (vanhan ohjelmaversion päivittäminen uusimpaan

versioon) \Winvk\Paivitys
• Käyttöohjeet PDF-muodossa \Winvk\Ohje
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3. UUDET TOIMINNOT

TILISIIRTOJEN PIIRTÄMINEN
Tilisiirtojen tulostukseen lisätty mahdollisuus, että ohjelma
piirtää tilisiirtojen kehykset ja tulostaa tekstit blankolle paperille
ilman, että tarvitsee hankkia esipainettua lomakepaperia.
Oletuksena on entinen tapa, eli tilisiirrot tulostuvat
lomakesovitukseen perustuen siten, että ne sopivat esimerkiksi
Auraprint 388-lomakkeelle. Jos haluat tulostaa blankopaperille,
valitse Määritä|Tilisiirtojen tulostus ja laita pallukka
asianomaiseen kohtaan.

LUKEMALASKUTUS
- Uusi lukemalaskutusmahdollisuus: toiminto
Tiedosto|Lukemalaskutus.  Entinen Tiedosto|Tasaus on
edelleen olemassa ja käytettävissä, mutta tässä uudessa
Tiedosto|Lukemalaskutus-toiminnossa on mm. seuraavia
olennaisia parannuksia:
- voit syöttää suoraan mittarilukemia (entisen kulutuksen

sijaan): ohjelma laskee kulutukset sekä niiden perusteella
maksut ja erotukset

- vanhat mittarilukemat säilyvät jopa yli
seurantajakson/vuoden vaihteen

- samalle laskulle mahtuu 1-10 kappaletta mittareita
- samalle laskulle mahtuu 0-10 kappaletta ennakkoja
- ennakot voivat olla useamman seurantajakson ajalta
- ohjelma piirtää lukemalaskun tilisiirto-osan, joten

lukemalasku tulostetaan blankopaperille

UUSIA LOMAKESOVITUSKOODEJA
@4006 = maksajan puhelinnumero
@4007 = maksajan Y-tunnus tai syntymäaika
@SIVUNVAIHTO = saat aikaan sivunvaihdon
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TILIOTETTA KEHITETTY
- tiliotteeseen tulostuu nyt kuukauden nimi 2.5 cm:n levyisenä,

joten kaikki kirjaimet ja numerot mahtuvat näkyviin.
- tiliotteeseen tulostuvat suoritukset nyt siten, että kunkin

päivän suoritukset tulevat yhdellä rivillä. Eli jos on maksettu
kerralla useamman kuukauden vastikkeet, näistä tulostuu
vain yksi rivi suorituksia, jolloin tiliotteen luettavuus on
parempi.

KORKOLASKUTUS
- toiminnossa Tulosta|Korkolaskut on nyt uusi mahdollisuus

valita, että tulostetaan vain tälle huoneistolle. Toinen,
ennestäänkin ollut mahdollisuus on "kaikille huoneistoille"

- korkolaskutukseen lisätty ruksi, jolla voit määritellä,
tallentuvatko korot ja perintäkulut automaattisesti
laskuriveihin vai eivät

- toimintoon Tulosta|Tiliote|Maksukehotustilisiirrot on nyt
mahdollista saada mukaan perintäkulu eli ikkunassa on
perintäkululle oma laatikko. Maksukehotustilisiirtoon saat sen
tulostumaan käyttäen muuttujaa 9006#. Siis valitse
Määritä|Lomakesovitukset|Maksukehotus|Muokkaa ja
lisää sinne esimerkiksi oma rivi

      9006#  euroa

VEROLOMAKE 102
- ohjelmalla voit nyt tulostaa verolomakkeen 102

KORTISTO
- kortisto-työvaiheen avaa taulu-ikkunassa näkyy nyt kerralla

enemmän tauluja kuin ennen
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RESKONTRA
- reskontrassa uusi määritys, jolla voit valita, kohdistaako

ohjelma seurantajakson lopussa tulevat ennakkomaksut
vuokrapaikoille vai kerääkö se yhdelle vuokrapaikalle
isomman summan: eli valinnalla Määritä|Reskontra voit nyt
laittaa pallukan joko kohtaan jaetaan vuokrapaikoille tai
kohtaan kerätään yhteissummana yhdeksi riviksi

- reskontran kohdistustaulukko kasvaa nyt reskontra-ikkunan
mukana, joten taulukossa pystyy näkemään kerrallaan
enemmän rivejä kuin aikaisemmin
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4. VEROLOMAKE  102

Ohjelmassa on nyt toiminto, jolla voit tulostaa verolomakkeen
102. Tätä kirjoitettaessa ei ollut vielä julkaistu verovuotta 2002
koskevaa lomaketta, joten ohjelma tulostaa vielä vuoden 2001
lomakkeen mukaisesti. Kun saamme tietoomme, miltä uusi
lomake näyttää, teemme vastaavat muutokset
isännöintiohjelmaan. Kun tulostat lomaketta tammikuussa 2003,
imuroi uusin ohjelmaversio osoitteesta
http://www.atsoft.fi/tukiwv.html.
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5. RÄSTIEN JA ENNAKKOMAKSUJEN SIIRTO
SEURANTAJAKSON VAIHTUESSA

Hyvä toimintatapa seurantajakson vaihtuessa/
vuodenvaihteessa rästien ja ennakkomaksujen siirrossa on
seuraava:

1. imuroi uusin ohjelmaversio

( 2. tutki vanhan seurantajakson suoritusrivit silmin tai
tulostamalla suorituslista, ettei ole tuplasuorituksia tai muuta
kummallista.)

3. Aja taloyhtiöt-ikkunan toiminto Tarkista|Laskurivit vs.
Suoritusrivit ja anna ohjelman korjata mahdolliset ristiriidat

4. Tulosta vanhasta seurantajaksosta erolista 1.1.1990 -
31.12.2010 (huom! Mukana tosiaan kaikki mahdolliset vuodet)

5. Perusta uusi seurantajakso ja siirrä sinne rästit ja
ennakkomaksut

6. Tulosta uudesta seurantajaksosta erolista 31.12.2002 -
31.12.2002
7. Vertaa 4- ja 6-kohtien tulosteita. Niiden pitäisi täsmätä
keskenään
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6. SUORITUSTEN SELVITTELY

Kun asukkaat maksavat vastikkeita ja vuokria eri määrän kuin
on laskutettu, suoritusten seuraaminen voi käydä mutkikkaaksi.
Tämä kappale valaisee
- miten suoritukset menevät reskontraan
- miten voit vaikuttaa siihen, että suoritukset kohdistuvat

haluamallasi tavalla
- mistä näet, miten suoritukset ovat kohdistuneet
- miten voit korjata väärin kohdistuneita suorituksia

Tämä selostus on kirjoitettu 25.9.2002 vallinneen tilanteen
mukaisesti. Jotkut alla mainitut ohjelman ominaisuudet ovat
tulleet vasta viime vuosina mukaan ohjelmaan, joten uusimman
ohjelmaversion käyttö on aina suositeltavaa.

Kun olet syöttänyt taloyhtiön tiedot, huoneistojen tiedot ja
laskenut kuukausimaksut, tavoitteet ovat menneet kortisto-
työvaiheen Laskurivit-taulukkoon: kullekin riville yhden
huoneiston yhden kuukauden yhden vuokrapaikan tavoite.

Kun viet suorituksia reskontraan, ne kohdistuvat Laskurivit-
taulussa olevien rivien mukaisesti: Suoritusrivit-taulukkoon
syntyy yksi rivi kutakin kohdalle osunutta laskuriviä kohden.

Suoritusten kohdistumistapaan voit vaikuttaa monella tavalla:
- Reskontra-työvaiheen valinnalla Määritä|Reskontra voit

määrätä, kohdistuuko suoritus vanhimpaan avoinna olevaan
tavoitteeseen vai suorituskuukauden tavoitteeseen. Näin voit
valita, haluatko näyttää asukkaalle, että ’tuolla on tammikuu
jäänyt maksamatta’ vai riittääkö Sinulle tieto, että maksut
laahaavat koko ajan kuukauden jäljessä.

- Reskontra-työvaiheen valinnalla Määritä|Reskontra voit
määrätä myös, mitä tehdään vuoden lopussa tulleille
ennakkosuorituksille. Ne voidaan jakaa vuokrapaikoille tai
kerätä summana yhdeksi riviksi.
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- Reskontra-työvaiheen valinnalla Määritä|Reskontran
kohdistusjärjestys voit määrätä, missä järjestyksessä
ylimenevä summa kuittaa seuraavan kuun vuokrapaikkoja ja
toisaalta mikä vuokrapaikka jää viimeisenä avoimeksi.
Esimerkiksi syötä saunamaksulle 1 ja hoitovastikkeelle 6 ja
muille numerot 2-5, niin saat tilanteen, jossa avoimeksi jää
hoitovastike, joka on säädösten mukaan vahvimmin
perittävissä maksajalta.

Edellä mainitut määritykset pätevät yhtä lailla siihen, että kirjaat
suoritukset käsin yksitellen reskontra-työvaiheessa, kuin siihen,
että kirjaat viitesuoritusten konekielisen tapahtumaluettelon
automaattisesti Taloyhtiöt-ikkunan toiminnolla
Suoraveloitus|Lue palaute-KTL.

KTL:n kirjauksessa on lisäksi omat asetuksensa, joista tärkein
on ’kirjaa vain, jos suoritus on tarkalleen sama kuin avoin
tavoite’. Tällä voit määrätä, haluatko kirjata tavoitteista
poikkeavat suoritukset itse yksitellen käsin, vai annatko
ohjelman kohdistaa ne yllä mainittujen asetusten mukaisesti.

Kirjautuneesta suorituksesta näkyy jälki kortisto-työvaiheessa:
Suoritusrivit-taulukkoon on ilmestynyt ko. suoritusrivit ja
Laskurivit-taulukossa vastaavan rivin Avoinna-sarake on
pienentynyt (usein nollaan).

Kirjautunut suoritus näkyy myös monissa tulosteissa:
- Tulosta|Suoritukset
- Tulosta|Erolista
- Tulosta|Saldoluettelo
- Tulosta|Tiliote
- Tulosta|Suorituspäiväkirja
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Huomaa, että erolista, saldoluettelo ja tiliote listaavat antamiesi
alku- ja loppupäivien määräämällä jaksolla tulleet suoritukset ja
erääntyneet tavoitteet. Listojen näyttämä lopullinen ero
tarkoittaa siis ko. jakson aikana tullutta eroa. Jos haluat tietää,
mitä maksaja on kaiken kaikkiaan velkaa tai saava, syötä
alkupäiväksi esimerkiksi 1.1.1990 (tai ainakin 31.12.2001 eli
viime vuoden viimeinen päivä, jossa on edellisvuoden rästit ja
ennakot).

Huomaa myös, että ohjelma jakaa yhden suorituksen usealle
riville, jos suoritus on kohdistunut useammalle kuin yhdelle
kuukaudelle. Vain tiliote on tässä hieman älykkäämpi: siinä
näkyy yhden maksupäivän suoritusten summa yhdellä rivillä
(yksi maksupäivä vastaa aika usein yhtä maksusuoritusta).

Huomaa, että saldoluettelon termit tarkoittavat seuraavaa:
Alkusaldo = suoritukset ennen alkupäivää.
Maksut tässä jaksossa = suoritukset alkupäivän ja loppupäivän
välisenä aikana.
Loppusaldo = suoritukset loppupäivään mennessä.
Tavoitesaldo = tavoitteet loppupäivään mennessä (EI SIIS
jakson aikana)
Erotus = Loppupäivän tilanne: velkaa vai saamista.

Jos huomaat, että jokin suoritus on kirjautunut virheellisesti, voit
valita reskontra-työvaiheessa Muokkaa|Poista suoritus. Sen
jälkeen kirjaa suoritus oikealla tavalla.

Jos olet totutellut kortisto-työvaiheen käyttöön, voit muokata
aineistoasi myös suoraan siellä korjaamalla Laskurivit- ja
Suoritusrivit-taulukkoja. Siellä on myös Muokkaa|Etsi-toiminto,
jolla voit helposti hakea haluamiasi tietoja. Syötä esimerkiksi
Viitenumero = 1111111 ja paina Näytä tulosjoukko, jolloin
pääset muokkaamaan ko. huoneiston rivejä. Rivitila-ikkunassa
voit myös poistaa rivejä toiminnolla Muokkaa|Poista. Jos
maalaat useita rivejä kerrallaan mustaksi, saat monta riviä
poistettua kerrallaan.
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Aina ennen isoja kirjaus- ja korjausurakoita kannattaa ottaa
varmuuskopio, johon voit palata, jos kirjaaminen ja korjaaminen
on mennyt pieleen.
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7. LUKEMALASKUTUS

7.1. JOHDANTO

Lukemalaskutustoiminnon avulla voit laskuttaa mittaukseen
perustuvia maksuja, kuten vettä, sähköä yms.

Voit ottaa huomioon maksajalta perityt ennakot. Vaikka
ennakkoja ei olisi perittykään, tarvitaan kuitenkin nollan euron
suuruiset ennakot tavoitteiksi: muuten ohjelma ei osaa valita
oikeaa maksajaa tasauslaskuihin esimerkiksi maksajan
vaihduttua.
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Ennakot ohjelma laskee aina laskutettujen summien mukaan.
Jos haluat ennakoiksi suoritetut ennakot, muunna tavoitteet
suoritusten mukaisiksi toiminnolla
Tiedosto|Lukemalaskutus|Ennakot suoritusten mukaisiksi.

7.2. MITTARIEN PERUSTAMINEN

Voit perustaa 1 – 10 kpl mittareita. Esimerkiksi kylmävesi voi
olla yksi mittari, lämminvesi toinen, päiväsähkö kolmas,
yösähkö neljäs jne. sen mukaan, mistä asioista saat
mittarilukemia. Ohjelma varaa automaattisesti kuhunkin mittariin
paikan jokaiselle huoneistolle.
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Syötä jokaiselle mittarille alkava lukema omalla
päivämäärällään:
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7.3. LUKEMIEN SYÖTTÄMINEN

Mittareille voit syöttää lukemia niille päivämäärille, jolloin
mittarilukema on saatavilla. Voit kerätä kaikkien huoneistojen
lukemat niin usein kuin on tarkoituksenmukaista, esimerkiksi
kerran vuodessa, puolivuosittain tai neljännesvuosittain tai
vaikkapa silloin tällöin epäsäännöllisin väliajoin.

Kun huoneiston maksaja vaihtuu, syötä lukema pelkästään
poismuuttaneelle asukkaalle ja tee hänelle oma laskutuskerta.
Seuraavassa kaikkien huoneistojen yhteisessä
laskutuskerrassa ohjelma ottaa huomioon sen, että joiltakuilta
on laskutettu eri ajanjaksolta.

Ohjelma kerää mittarilukemat samaan mittari.wit-nimiseen
tietokantaan usealta seurantajaksolta. Myös laskutuskertaa
luotaessa voit ottaa ennakot kahdeltakin seurantajaksolta. Näin
ollen mittareita ei ole pakko lukea seurantajakson vaihtuessa.
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7.4. LUKEMIEN JA PÄIVÄMÄÄRIEN KORJAAMINEN

Mittarilukemia voit korjata toiminnolla
Tiedosto|Lukemalaskutus|Korjaa lukemaa.

Lukeman päivämäärän saat korjattua toiminnolla
Tiedosto|Lukemalaskutus|Vaihda lukeman päivämäärä.

7.5. LASKUTETUT VAI MAKSETUT ENNAKOT?

Lukemalaskuja tehdessään ohjelma ottaa ennakoiksi aina
laskutetut ennakot, jotka näkyvät esimerkiksi kortisto-
työvaiheessa Laskurivit-taulukon Summa-sarakkeessa.

Laskun maksajan kannalta voi olla havainnollisempaa, että
käytät suoritettuja ennakoita. Tällöin lukemalasku vastaa
kysymykseen: paljonko minun pitää nyt maksaa, jotta olen
maksanut kaikkiaan ko. hyödykemaksua riittävästi? Tämän saat
toteutettua valitsemalla Tiedosto|Lukemalaskutus|Ennakot
suoritusten mukaisiksi.
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7.6. LUKEMALASKUJEN MUODOSTAMINEN

Laskut tulostetaan toiminnolla Tiedosto|Lukemalaskutus|Luo
uusi laskutuskerta.

Samaan laskuun voit valita yhden tai useamman
mittarilukeman, joten voit laskuttaa vaikkapa kaikki vedet ja
sähköt samalla tilisiirrolla. Ennakoita voit ottaa mukaan yhden
tai useamman. Ennakot voivat olla yhdestä tai kahdesta
seurantajaksosta. Ohjelma etsii tilisiirtoihin maksajan sillä
perusteella, kuka on maksajana ennakoissa.
Esimerkiksi poismuuttotapauksen ohjelma havaitsee ja kysyy
kunkin huoneiston poikkeavan ennakoiden jakson:



Windows Isännöinnin päivitys 14.11.2002 23/40

Lukemalaskutuksesta saat tulostettua luettelon kaikista
huoneistoista.

Voit tulostaa yksittäiselle huoneistolle tai kaikille huoneistoille
kerralla laskut tai ilmoitukset.

Laskuriveihin saat tallennettua lukemalaskun tasausmaksut
odottamaan reskontraan tulevaa suoritusta.
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8. KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Leikepöydälle asukasluettelo ja osakeluettelo

Ohjelmassa ei ole valmiina toimintoa, jolla asukasluettelon ja
osakeluettelon saisi leikepöydälle. Siirto onnistuu kuitenkin
nykyisinkin seuraavaa kiertoreittiä:

1) Mene huoneistotilaan ja tulosta asukasluettelo paperille.
Tällöin syntyy wvk-tietokantaan väliaikainen taulukko
zzAsukasluettelo, jota ei kuitenkaan näy helposti.

2) Valitse Työvaihe|Kortisto, avaa taulu Laskurivit (koska
zzAsukasluetteloa ei näy)

3) Rivitila-ikkunassa valitse Tiedosto|Avaa kortisto, valitse
kyseinen wvk-tietokanta ja paina OK. Nyt näkyy
zzAsukasluettelo-taulukkokin, avaa se.

4) Valitse Muokkaa|Kopioi leikepöydälle

5) Mene Wordiin tms. ja valitse Muokkaa|Liitä

Osakeluettelo tulostetaan samalla idealla, vain taulukon nimi on
zzOsakeluettelo

Lisävastike

KYSYMYS: Tein lisävastikkeen. Sitä ei kuitenkaan löydy
mistään.
VASTAUS: Etsittin Tulosta|Tavoitteet-toiminnolla: löytyi,
mutta summa oli nollaa. Mentiin kortistossa Laskuriveihin ja
poistettiin lisävastikerivit. Tehtiin lisävastike uudelleen.
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KYSYMYS: Lisävastikkeen teossa ohjelma herjaa, että keksi
jokin muu nimi.
VASTAUS: Keksi nimet tyyliin 'asunto lisä 1' ja 'autotalli lisä 1' ja
tee lisävastikkeet uudelleen (poista ensin kortisto-työvaiheen
laskurivit-taulukosta entiset lisävastikeyritelmät).

PULMA: Loin vuokrapaikat-työvaiheessa ylimääräisen
vastikkeen. Tein kuukausien vuokrapaikat, tein huoneistojen
kuukausimaksut, jossa ohjelma kysyi kertoimien muodostusta ja
vastasin, että määritä kertoimien perusteet -kohdan mukaan.
Luvut tulivat kuitenkin nolliksi.
RATKAISU: Ennen kuin painat Tee huoneistojen
kuukausimaksut, Sinun täytyy mennä Määritä|Kertoimien
perusteet -kohtaan lisäämään, että ylimääräinen vastike saa
kertoimen osakkeiden määrän mukaan.

Viitenumero

KYSYMYS: Vuonna 2002 huoneistossa on vaihtunut omistaja.
Vuoteen 2003 sama omistaja saa eri maksaja-ID:n joten
viitenumero muodostuu erilaiseksi. Tämä aiheuttaa
hankaluuksia maksupalvelussa. Mitä teen?
VASTAUS: Maksaja-ID:tä ei tosiaan pääse muokkaamaan
huoneistotilassa. Sen sijaan:
1) Valitse Työvaihe|Kortisto.
2) Avaa Maksajat-taulukko. Muuta ID sellaiseksi kuin haluat.
3) Valitse Työvaihe|Huoneistotila. Maksajan nimeä ei ehkä
näy huoneistossa. Avaa haluamasi huoneisto.
4) Mene Maksajat-ikkunaan ja paina hiiren kakkospainiketta ja
valitse kaksoisnapsautuksella haluamasi maksaja.
5) Käytä nyt korjattua maksaja-ID:tä Omistajat- ja Kertoimet-
ikkunassa ja laske kuukausimaksut uudelleen.
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Saldoluettelo

PULMA: Saldoluettelo tulostui oikein. Seuraavana päivänä
tulostin saman tulosteen uudelleen, jolloin se tuli väärin.
RATKAISU: Sammuta kone ja ota tuloste uudelleen.

PULMA: Saldoluettelo ei täsmää
RATKAISU: Katso tiliote-tulosteesta tai kortisto-työvaiheesta:
Onko Laskurivien Avoinna-summat oikein? Onko Suoritusrivien
Suoritus-summat oikein? Voit verrata niitä keskenään
Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Tarkista|Laskurivit vs.
Suoritusrivit. Jos erilaisuutta esiintyy ja jos tiedät, että
Suoritusrivit ovat oikein, voit antaa ohjelman korjata Laskurivien
Avoinna-summat automaattisesti. Jos taas luotat Laskuriveihin,
mutta Suoritusrivit ovat väärin, ohjelmassa ei ole tilanteeseen
sopivaa korjaustoimintoa. Käy tällöin käsin kirjoittamassa
Suoritusrivien Suoritus-sarakkeeseen summat. Katso oikeat
luvut esimerkiksi tiliotteen perusteella: Suoritusriville tuleva
summa = Laskurivien Summa - Avoinna.

PULMA: Taloyhtiössä on 28 huoneistoa. Saldoluettelo-
tulosteessa on noin kahdellatoista huoneistolla jaksolla
1.9.2001 - 30.9.2001 erittäin suuri summa, 20045,09 markkaa,
vaikka pitäisi olla kullakin noin tuhannen markan suuruinen
summa.
RATKAISU: Katso kyseisten huoneistojen viitenumerot.
Huomaat, että ne ovat tyhjät eli keskenään samat. Voit
muodostaa viitteet järkeviksi Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla
Tiedosto|Muokkaustoiminnot|Muodosta viitteet. Lisäksi
etunollat saat pois Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla
Tiedosto|Muokkaustoiminnot|Poista viitteiden etunollat.



28/40 Windows Isännöinnin päivitys 14.11.2002

Maksukehotus

KYSYMYS: Miten saan maksukehotustilisiirrosta viivästyskoron
pois, kun eräs taloyhtiö ei halua korkoa periä?
VASTAUS: Valitse Määritä|Lomakesovitukset. Viidenneltä
riviltä (maksukehotus) valitse Muokkaa. Poista
lomakesovituksesta viivästyskorkoon liittyvät tekstit ja koodit
9004 ja 9005 ja laita maksettavan summan kohdalle 9005:n
sijaan 9002-koodi

Kuukausimaksut

PULMA: Kuukausimaksujen uudelleenlaskenta ei onnistunut,
johtuen ilmeisesti siitä, että vuokrapaikkojen nimet oli kirjoitettu
eri kohdissa eri tavalla.
RATKAISU: Taloyhtiöt-ikkunan Tiedosto|Muokkaustoiminnot|
Lyhennä selite ja Yhdenmukaista selite|Isoilla kirjaimilla.
Sen jälkeen vuokrapaikat-työvaiheessa laskettiin uudelleen
kuun vuokrapaikat ja huoneistojen kuukausimaksut.

Pankkiviivakoodi

PULMA: Pankkiviivakoodin lukeminen ei onnistu.
SYY: Pankkiviivakoodi on tulostunut liian leveäraitaisena.
RATKAISU: Vaihda kirjoitinajuriksi HP LaserJet III

Huoneistotietojen kätevä muokkaus

KYSYMYS: Eräässä ihan tavallisessa asunto-osakeyhtiössä
huoneistoille tulee isännöitsijäntodistukseen rasti kohtaan
erityinen omistus- tai rahoitusmuoto = osaomistus. Miten saan
sen muutettua olemaan = ei?
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VASTAUS: Erityinen omistus- tai rahoitusmuoto on
huoneistokohtainen tieto ja löytyy huoneistotilan huoneiston
tiedot -ikkunasta. Jos yhtiössäsi on kymmeniä huoneistoja,
niiden yksitellen muuttaminen on hidasta. Tehokkaammin se
käy Kortisto-työvaiheessa. Avaa Huoneistot-taulu. Valitse
Muokkaa|Korvaa, vanha teksti = osaomistus, uusi teksti -kohta
jätä tyhjäksi, kentässä = erityinen omistus- tai rahoitusmuoto.
Paina OK. Paina Kyllä.

Lisävastike ja suoraveloitus

KYSYMYS: Normaali vastikkeiden eräpäivä on kuun 5. päivä ja
olen jo tehnyt toukokuun suoraveloituspyynnön. Sen jälkeen
tein lisävastikkeen eräpäivälle 31.5.2002. Yksi maksajista on
kuitenkin suoraveloituksessa. Ohjelma tekee
suoraveloituspyyntötiedoston aina yhdestä kuusta kerrallaan.
Jos teen toukokuun pyyntötiedoston uudelleen, siihen tulee
myös jo veloitettu 5.5.2002-maksu.
VASTAUS: Muuta ko. maksajan kohdalta lisävastikkeen
eräpäiväksi 5.6.2002: Valitse Työvaihe|Kortisto, avaa
Laskurivit-taulukko. Muokkaa|Etsi Huoneisto = 25, Näytä
tulosjoukko. Viimeisenä rivinä on lisävastike, kirjoita sen
eräpäivä-sarakkeeseen 5.6.2002. Tee sitten kesäkuun
suoraveloituspyyntötiedosto, johon ohjelma ottaakin ko.
maksajalle sekä normaalin vastikkeen että lisävastikkeen.

Huoneisto ei toimi
PULMA: Ohjelma ei päästä avaamaan erästä huoneistoa ja
Reskontra-työvaiheessa ko. huoneiston viitteellä suoritusta
kirjattaessa antaa run-time error 94 invalid use of null ja
ohjelma sammuu.
RATKAISU: Mene kortisto-työvaiheeseen, avaa Laskurivit-taulu.
Valitse Muokkaa|Etsi, Viitenumero = 123456 (tai mikä nyt
onkaan ko. huoneiston viitenumero), Näytä tulosjoukko. Siellä
on jollakin rivillä paljon tyhjiä soluja. Täytä siihen järkevät tiedot.
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Lukemalaskutus

KYSYMYS: Miksi lasku tulee osakkeenomistajalle, vaikka pitäisi
tulla vuokralaiselle?
VASTAUS: Lasku tulee sille, joka on maksanut ennakon. Jos
Sinulla ei ole ennakot käytössä, luo sellaiset ja ota käyttöön.
Esimerkiksi voit lisätä uuden vuokrapaikan 'vesiennakko' ja
laittaa sen a-hinnan nollaksi. Kun se on mukana kaikilla
huoneistoilla ja kun otat sen lukemalaskutuksessa ennakoksi,
maksettava summa pysyy oikeana, mutta ohjelma löytää nyt
myös oikean maksajan.

KYSYMYS: Miten saan yksittäisen laskun, kun asukas muuttaa
pois?
VASTAUS: Syötä uusi lukema, vain ko. maksajalle. Ota
lukemalaskuun tuo uusi lukema, niin lasku tulee vain tuolle
yhdelle. Seuraavalla yleisellä mittarinlukukerralla ohjelma tekee
kaikille mukanaoleville laskut siten, että kultakin maksajalta
laskutetaan vain viimeisestä olemassa olevasta
mittarilukemasta alkaen syntyvä summa.

Suoraveloitus

PULMA: Suoraveloitus ei lähde pankista, koska siinä on
eräpäivä 5.4.2002, vaikka tänään on jo 15.4.2002. Olen
muuttanut laskuriveihin 17.4.2002, mutta silti pankki sanoo, että
siellä on eräpäivä 5.4.2002.
RATKAISU: Olet muuttanut 17.4.2002:ksi käsin vain näkyvissä
olevat rivit eli käytännössä ensimmäisen huoneiston. Muuta
kaikki rivit käyttäen toimintoa Muokkaa|Korvaa. Huomaa, että
Sinun on muutettava 20.4.2002:ksi sekä 17.4.2002 että
5.4.2002 olevat eräpäivät.
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Verkkokäyttö

Asteri Vuokrankanto-ohjelma on tehty alunperin yhden
käyttäjän järjestelmäksi. Ohjelmaa on mahdollisuus käyttää
verkkoversiona tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Miten verkkokäyttö toteutetaan

   1.Asenna vuokrankanto (myöhemmin WVK) serverille
C:\WINVK hakemistoon

   2.Asenna WVK työasemiin C:\WINVK hakemistoon (jotta
DLL:t ja OCX:t asentuvat Windows System -hakemistoon)

   3.Poista työasemista C:\WINVK hakemistot siten, että itse
ohjelma ja vuokrankantoaineistot jäävät vain
serverikoneelle.

   4.Laita serverikoneen WVK:n huoneisto-työvaiheen
Määritä|Lomakesovitukset -kohdassa viittaukset pelkkiin
tiedostoihin ilman polkunimiä, esimerkiksi ei
c:\winvk\firma\maksukeh.lom vaan pelkkä maksukeh.lom

   5.Jaa serverin C: asema nimellä VUOKRANKANTO luku- ja
kirjoitusoikeuksin

   6.Yhdistä työasemat serverin C: asemaan
(VUOKRANKANTO) kirjaimelle V:

   7.Tee työasemien työpöydälle pikakuvake viittaamaan
V:\WINVK\WINVK.EXE tiedostoon

Suoritukset-tuloste ei täsmää

PULMA: Kun otan Tulosta|Suoritukset ja laitan jaksoksi
1.1.2002 - 31.1.2002, tulosteen yhteissumma täsmää, mutta
viimeisen rivin vuokrapaikkakohtaisten summien yhteissumma
ei ole sama kuin tuo kaikkien yhteissumma.
RATKAISU: Tilanteeseen auttaa se, että ajat Taloyhtiöt-
ikkunassa sijaitsevan Tarkista|Suoritusrivien Idt -toiminnon
ko. taloyhtiön seurantajaksolle.
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Kuolinpesän osakkaiden nimet osakeluetteloon

KYSYMYS: Miten saisin osakeluetteloon näkyviin kaikkien
osakkeen omistajana olevan jakamattoman kuolinpesän
osakkaiden nimet?
VASTAUS:
1. Syötä Maksajat-ikkunaan omalle rivilleen kukin kuolinpesän

osakas. Kun vaihdat riviä, kukin saa oman ID-numeron.
2. Syötä Omistajat-ikkunaan omalle rivilleen kukin osakkaan ID

ja siirtopäivä (jos et laita siirtopäivää, ohjelma ei ota
osakkaita osakeluetteloon)

Muut-sarake

KYSYMYS: Miksi rahoitusvastike menee muut-sarakkeeseen
tavoitelistassa ym. listoissa.
SYY: Joissakin tauluissa rahoitusvastike-sanan perässä on
vahingossa välilyönti.
RATKAISU: Taloyhtiöt-ikkunan toiminto
Tiedosto|Muokkaustoiminnot|Lyhennä selite. Sitten
taloyhtiöön sisään huoneistotilaan ja Tulosta|Tavoitteet.
Huomaa, että rahoitusvastike pitää uudelleen poimia yhdeksi
sarakkeeksi.

Asumistuki

KYSYMYS: Asukas ei ole maksanut vuokraansa, mutta KELA
on maksanut asumistuen. Nyt en saa kirjanpitoa täsmäämään.
Olen syöttänyt vuokrapaikoiksi vuokra ja asumistuki, a-hinnat
vastaavasti plusmerkkinen ja miinusmerkkinen.
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VASTAUS: Kokeile toisenlaista syöttämistapaa: Tee KELAsta
yksi maksaja. Vuokrapaikkoina vuokra ja asumistuki.
Kummassakin a-hinta ja kertoimet plusmerkkisiä. Vuokran a-
hinnaksi euroa/neliö. Huoneistotilassa kertoimiksi sellaiset
luvut, joista tulee kertolaskuna nettovuokra ja asumistuki.
Nettovuokran maksaja-sarakkeeseen asukkaan maksaja-ID.
Asumistuen maksaja-sarakkeeseen KELAn maksaja-ID.

Huoneisto poistuu

KYSYMYS: Käytän vuokrankanto-ohjelmaa siten, että hoidan
sillä yrityksen omistamat huoneistot. Nyt yksi huoneisto
myydään pois. Asukas asuu siellä vielä tammikuun, mutta sen
jälkeen ei siis vastikkeita/vuokria enää peritä. Miten toimin?
VASTAUS: Suosittelen, että huoneistoa ei poisteta toiminnolla
Tiedosto|Poista huoneisto vielä tässä vaiheessa vaan vasta
seuraavassa seurantajakson vaihteessa. Tässä vaiheessa
merkitään kertoimet-ikkunaan kaikkiin vuokrapaikkoihin kpl = 0
ja painetaan Tee kuukausimaksut kuusta = helmikuu kuuhun =
joulukuu.

Tiliöinnin korjaaminen

KYSYMYS: Perustaessani seurantajaksoa laitoin
vuokrapaikkojen kp-tileiksi vanhan tilikarttamme mukaiset tilit.
Sittemmin olen siirtynyt Atsoftin mallin mukaisiin tileihin, jotka
ovatkin jo käytössä uusilla asukkailla. Kun tulostan
suorituspäiväkirjaa, osa suorituksista menee nyt vanhoille, osa
uusille tileille. Miten muutan kaikki menemään uusille tileille?
VASTAUS: Työvaihe|Kortisto, avaa taulu Laskurivit, valitse
Muokkaa|Korvaa: vanha teksti = vanhatilinnumero, uusi teksti
= uusitilinnumero, kentässä = kp-tili, paina OK, korvataanko
Kyllä. Ja sama toimenpide kullekin vuokrapaikalle.
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Tallennus ei onnistu Muistiossa

PULMA: Olen muokkaamassa maksukehotustilisiirron
lomakesovitusta. Tallentaessani toiminnolla Tiedosto|Tallenna
ohjelma ei anna tallentaa, vaan herjaa, että käyttö on estetty
ynnä muuta.
RATKAISU: Vuokrankanto-ohjelma on jäänyt edellisten
maksukehotusten tulostuksessa jumiin ja pitää maksukeh.lom -
tiedostoa varattuna. Sammuta vuokrankanto-ohjelma. Jos
herjaa laittoman toiminnon, käynnistä tietokone uudelleen.

Viitenumerot eivät kelpaa pankille

PULMA: Esimerkiksi viite 610030054 ei kelpaa pankille.
SYY: Viimeinen numero eli tarkiste on väärin. Joku on ehkä
joskus lisännyt alkuun 61 jälkikäteen tms.
RATKAISU: Taloyhtiöt-ikkunan
Tiedosto|Muokkaustoiminnot|Muodosta viitteet.
Toivottavasti virheellisillä viitteillä varustettuja tilisiirtoja ei ole
vielä lähetetty asukkaille.

Ennakoiden muuttaminen

KYSYMYS: Missä saan muutettua vesitasauksen
vesiennakkomaksut, kun asukas on (oikein sinänsä) maksanut
150 markkaa, vaikka on laskutettu 100 markkaa?
VASTAUS: Työvaihe|Kortisto, avaa taulu Laskurivit. Muokkaa
kpl, a-hinta, summa ja avoinna-sarakkeita.

Pankkiviivakoodi

Pankkiviivakoodi ei mene oikeille kohdille Auraprint 388
euromääräisissä tilisiirroissa. RATKAISU: Valitse
Määritä|Pankkiviivakoodi. Syötä sopivammat luvut paikkoihin
'yläreunan kohta', 'yläreunan kohta 2' ja 'yläreunan kohta 3'.



Windows Isännöinnin päivitys 14.11.2002 35/40

Vuokrapaikan lisääminen

KYSYMYS: Miten saan huoneistolle yhden uuden vuokrapaikan
lisää?
VASTAUS:
1. Valitse Työvaihe|Vuokrapaikat.
2. Syötä omalle rivilleen uusi vuokrapaikka.
3. Paina Tee kuukausien vuokrapaikat ja valitse sopivat

kuukaudet, paina OK.
4. Valitse Työvaihe|Huoneistotila.
5. Avaa haluamasi huoneisto.
6. Kertoimet-ikkunan päällä paina hiiren kakkospainiketta.
7. Valitse listasta kaksoisnapsauttamalla lisättävä vuokrapaikka.
8. Paina Tee kuukausimaksut. Valitse jakso ja paina OK.

Huoneistojen viitenumerot paperille

KYSYMYS: Miten saan paperille tulostettua luettelon
huoneistoista ja niiden viitenumeroista.
VASTAUS: Yksi monista mahdollisuuksista on:
Tulosta|Tavoitteet. Valitse jaksoksi esimerkiksi 1.9.2002 -
30.9.2002 (jokin, joka esiintyy ko. seurantajaksossa) ja
vuokrapaikoiksi ota vain yksi mikä tahansa vuokrapaikka.
Valitse täplä kohtaan 'paperille'. Paina OK.

Eräpäivän muuttaminen

KYSYMYS: Miten muutetaan eräpäivät, kun yhtiössäni on
melkein jokaisella eri eräpäivä? Samassa talossa voi olla
viisikin erilaista eräpäivää!
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VASTAUS: Asteri Windows Vuokrankanto soveltuu parhaiten
sellaiseen tilanteeseen, että kaikilla huoneistoilla on sama
eräpäivä. Tarvittaessa eräpäivät voi muuttaa seuraavasti:
1. Valitse Työvaihe|Kortisto
2. Avaa taulu Laskurivit
3. Rivitila-ikkunassa etsi ko. huoneiston tavoitteet. (Tarvittaessa

käytä Muokkaa|Etsi-toimintoa, paina Etsi alusta)
4. Syötä eräpäiväksi se, jonka haluat. Seuraaville riveille saat

saman tiedon kopioitumaan painamalla piste (.) alasnuoli,
piste, alasnuoli jne.

Tilapäismaksajan lisääminen

KYSYMYS: Miten onnistuu maksajan lisääminen huoneistoon
pelkkää pesutupalaskutusta varten?
VASTAUS: Onko maksaja muu kuin kukaan huoneiston
normaaleista maksajista? Ja käytätkö vuokrapaikat-työvaiheen
lisävastike-toimintoa? Jos vastaukset ovat myöntäviä,
lisääminen toimii mielestäni seuraavasti:
1. Mene huoneistotilaan ja avaa ko. huoneisto.
2. Kirjoita Maksajat-ikkunaan uuden henkilön nimi.
3. Kirjoita Kertoimet-ikkunaan uusi rivi 'pesutupa' ja sille riville

maksajaksi uuden henkilön ID.
4. Valitse Tiedosto|Tallenna huoneisto
5. Valitse Työvaihe|Vuokrapaikat
6. Paina Luo lisävastike
7. Syötä tiedot, valitse täplä kohtaan Maksaja|näytä kaikki

huoneiston maksajat.
8. jne.



Windows Isännöinnin päivitys 14.11.2002 37/40

Korkolasku

KYSYMYS: Taloyhtiö on päättänyt alkaa periä viivästyskorkoja
1.6.2001 alkaen eli kesken seurantajakson. Ohjelma kuitenkin
laskee viivästyskorot ensimmäisellä kerralla seurantajakson
alusta lähtien. Miten toimin?
VASTAUS:
1. Valitse Työvaihe|Vuokrapaikat
2. Paina Luo lisävastike
3. Syötä:
     Lisävastikekuun nimi = viivästyskorko 1
     selite = korko
     a-hinta = 0 (nolla)
     eräpäivä = 31.5.2001
     kerroin kaikilla sama 0 (nolla)
     maksaja: näytä kaikki huoneiston maksajat
4. Paina OK
5. Lisävastikkeen kertoimet-ikkunassa anna kpl:ien olla nollia.

Paina OK.
6. Tulostetaanko lisävastikkeen tilisiirrot? -kysymykseen vastaa

Ei.
7. Nyt ohjelma luulee, että 31.5.2001 on laskutettu kaikki korot

ja näin ollen ohjelma laskee seuraavalla
korkolaskutuskerralla korot 1.6.2001 alkaen.

8. Valitse Työvaihe|Huoneistotila ja avaa jokin huoneisto.
9. Valitse Tulosta|Korkolaskut, jolloin saat korkolaskut, joissa

ei ole 1.6.2001:tä vanhempia korkoja.
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