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Asteri Isännöinti  – Vuosipäivitys 2005
Tässä vihkosessa esitellään Asteri isännöintiin edellisen
vuosipäivityksen jälkeen tulleita uusia ominaisuuksia.

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

Päivityksen asentaminen cd-levyltä

Asenna päivitys laittamalla päivityslevy asemaan, napsauta sitten
[Asenna päivitys] ja tarkista, että hakemisto on se, minne ohjelma on
asennettu. Napsauta sitten [UnZip] / [Ok] / [Close]:

Käynnistä sitten isännöintiohjelma ja tarkista kohdasta  ohje / tietoja
Asteri isännöinnistä että ohjelmaversio on 30.5.2005 tai uudempi.
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1. VARMUUSKOPIOINTI

Ohjelma ehdottaa varmuuskopion tekemistä aina, kun vaihdat
taloyhtiötä tai seurantajaksoa tai kun lopetat ohjelman.

Varmuuskopion voit tehdä entiseen tapaan levykkeelle valitsemalla
täplän ensimmäiseen kohtaan:



Asteri isännöinti – vuosipäivitys 2005 5/32

Varmuuskopion voit tehdä kovalevylle muuhun hakemistoon tai
esimerkiksi USB-muistitikulle valitsemalla täplän toiseen kohtaan.
Tällöin voit valita, kopioidaanko vain tämä seurantajakso vai tämä
taloyhtiö vai kaikki taloyhtiöt 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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2. TULOSTIMEN VAIHTAMISMAHDOLLISUUS

Taloyhtiöt-ikkunan Määritä|Tulostimen kysyminen –toiminnolla voit
valita, kysyykö ohjelma jokaisen tulosteen yhteydessä, mille
kirjoittimelle tulostetaan.

Samoin voit määrittää vaakatulostukselle eri kirjoitinajurin, mikäli
tavallinen kirjoitinajurisi ei onnistu kääntämään tulostusta
vaakasuuntaan niissä tilanteissa, joissa se on tarpeen.

Näiden lisäksi ohjelmassa on sellainen ominaisuus, että kun
vaihdat Windowsin oletuskirjoittimen isännöintiohjelman ollessa
käynnissä, myös isännöintiohjelman kirjoitinehdotus vaihtuu.

3. UUSIN SEURANTAJAKSO YLIMPÄNÄ

Seurantajaksot-ikkunassa näkyy nyt ylimpänä uusin seurantajakso,
ts. se seurantajakso, jossa Kuun vuokrapaikat –taulukossa on
uusin päivämäärä.

Sama periaate pätee KTL:n kirjaamisessa, kun taloyhtiössä on
useita seurantajaksoja.
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4. OTSIKKOPALKISSA NÄKYY, MISSÄ SEURANTAJAKSOSSA
OLLAAN

Pääikkunan otsikkopalkissa näkyy nyt taloyhtiön nimen lisäksi myös
tietokannannimi ja ajanjakso (kuun vuokrapaikat -taulukosta
otettuna)

5. PISTEELLÄ TAI PILKULLA KOPIOINTI

Pisteellä (.) tai pilkulla (,) saat nyt kopioitua taulukossa yläpuolella
olevan solun tekstin. Toimii kaikissa taulukoissa, mm. rivitila,
rajattu, vuokrapaikat, kuukausimaksut, asukkaat, maksajat,
omistajat, kertoimet, viitenumerot.

6. UUSIA KENTTIÄ

- Huoneistot-taulukossa on nyt seuraavat uudet kentät:
       - Osakekirjojen antopäivä
       - Muistio
- Suoritusrivit-taulukossa on nyt uusi kenttä:
       - Lisätieto
- Asukkaat-taulukossa on nyt seuraavat uudet kentät:
       - Puhelin
       - Sähköposti
       - Lisätieto 1
       - Lisätieto 2
       - Lisätieto 3
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- Maksajat-taulukossa on nyt seuraavat uudet kentät:
       - Lisätieto suoraveloitukseen
       - Sähköposti
       - Eräpäivä
       - Tilisiirtoja kpl
       - Lisätieto 1
       - Lisätieto 2
       - Lisätieto 3
- em. uudet kentät näkyvät ko. taulukoissa ja ikkunoissa.
Osakekirjojen antopäivälle on tekstikenttä huoneiston tiedot -
ikkunassa.
Huoneiston muistio näkyy omassa ikkunassaan huoneistotilassa.
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Uusia kenttiä varten on olemassa seuraavat
lomakesovitusmuuttujat:

      @2042 huoneistokohtainen osakekirjojen antopäivä
      @2043 huoneistokohtainen muistio
      @3005(1) asukkaan ulosmuuttopäivä (ensimmäiseltä riviltä)
      @3006(1) asukkaan puhelin (ensimmäiseltä riviltä)
      @3007(1) asukkaan sähköposti (ensimmäiseltä riviltä)
      @3008(1) asukkaan lisätieto 1 (ensimmäiseltä riviltä)
      @3009(3) asukkaan lisätieto 2 (kolmannelta riviltä)
      @3010(2) asukkaan lisätieto 3 (toiselta riviltä)
      @4008 maksajan ammatti
      @4009 maksajan pankkitili
      @4010 maksajan Suoraveloitus
      @4011 maksajan lisätieto suoraveloitukseen
      @4012 maksajan sähköposti
      @4013 maksajakohtainen eräpäivä
      @4014 maksajalle tilisiirtoja kpl
      @4015 maksajan Lisätieto 1
      @4016 maksajan Lisätieto 2
      @4017 maksajan Lisätieto 3

Lomakesovitusmuuttuja @1117 toimii nyt siten, että se tulostaa
huoneistokohtaisen osakekirjojen antopäivän, jos sellainen on
määritelty; muussa tapauksessa taloyhtiökohtaisen osakekirjojen
antopäivän.
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7. MAKSAJAKOHTAINEN ERÄPÄIVÄ -MAHDOLLISUUS

Kun kaikille maksajille yhteinen eräpäivä on esimerkiksi kuun 5.
päivä, joku maksajista saattaa haluta eräpäiväksi jonkin muun,
esimerkiksi kuun 16. päivän.

Tämä on mahdollista siten, että syötät Maksajat-taulukon Eräpäivä-
kenttään ko. maksajan haluaman eräpäivän numeron.

Esimerkki

Jos syötät Eräpäivä-kenttään 7, kuukausimaksujen eräpäiväksi
tulee 7.1.2005, 7.2.2005 jne.

Jos syötät Eräpäivä-kenttään 31  -> eräpäiviksi tulee 31.1.2005,
28.2.2005, 31.3.2005, 30.4.2005 jne.

Jos syötät Eräpäivä-kenttään viim -> eräpäiviksi tulee 31.1.2005,
28.2.2005, 31.3.2005, 30.4.2005 jne.

Jos Eräpäivä ei ole 1:n ja 31:n välissä eikä ole "viim", maksajalle
tulee eräpäiväksi se, mikä oli määritelty taloyhtiön yhteiseksi
eräpäiväksi.

HUOM: Maksajakohtaiset eräpäivät tulevat käyttöön vasta sitten,
kun olet laskenut kuukausimaksut uudelleen em. määritysten
jälkeen.
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8. MAKSAJAKOHTAINEN TILISIIRTOJEN LUKUMÄÄRÄ -
MAHDOLLISUUS

Jotkut maksajat saattavat haluta yhden tilisiirron kullekin
kuukaudelle, toisille taas riittää yksi mallitilisiirto koko vuodelle.
Tämä on mahdollisuus toteuttaa seuraavan ominaisuuden avulla:

Tilisiirtoja tulostettaessa on tarjolla vaihtoehto, jossa tulostetaan
kullekin maksajalle joko yksi mallitilisiirto tai jokaisen valitun
kuukauden tilisiirto, sen mukaan mitä on määritelty maksajat-
taulukon "Tilisiirtoja kpl"-kentässä. Jos siellä on 1, tulostuu yksi
mallitilisiirto. Muussa tapauksessa tulostuu yksi tilisiirto kullekin
valitulle kuukaudelle.
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9. TILISIIRRON MÄÄRITYSMAHDOLLISUUKSIA

Valinnalla Määritä|Tilisiirtojen tulostus voit nyt määrittää, tulostuuko
alv-erittely, mikä teksti on ”Huoneisto”-otsikon paikalla ja tulostuuko
suoraveloitettaville yksi vai monta ennakkoilmoitusta.

10. TILISIIRTOJEN TULOSTUS MUISTAA VIIMEKERTAISET
KUUKAUDET

Tilisiirtojen tulostuksen ja kuukausimaksujen laskennan
valintaikkunat tarjoavat nyt edelliskertaisia valintoja, esim. mille
kuukausille oli viimeksi tulostettu.



Asteri isännöinti – vuosipäivitys 2005 13/32

11. HUONEISTOJEN VASTIKELASKENNAN KEHITYS

Huoneistojen vastikelaskenta -ikkunassa: jos on ruksattu, että
vastikkeet lasketaan uudelleen isännöitsijäntodistuksen
tulostuskuukauden mukaan ja jos tulostuskuukausi ei ole
seurantajakson ajanjaksolla, ohjelma laskee vastikkeet
seurantajakson ensimmäisen tai viimeisen kuun mukaan, eikä
huoneistotietoihin mene nollasummaisia vastikkeita.
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12. ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS

Yhtiön edustajan allekirjoitus –kohtaan tulee nyt nimenselvennys.

LISÄTIETOJA-kohtaan tulostuu nyt taloyhtiön perustietojen muut-
välilehden lisätietoja-kenttä niin suurelta osin kuin kahdelle riville
mahtuu

Saat nyt ruksattua tulostumaan toiselle arkille taloyhtiökohtaista
lisätietoa (Perustietojen Muut-välilehden Lisätietoja-kentästä) ja/tai
huoneistokohtaista tietoa Huoneiston Muistio-ikkunasta.



Asteri isännöinti – vuosipäivitys 2005 15/32



Asteri isännöinti – vuosipäivitys 2005 16/32

13. VUOKRANKANTOKIRJA

Toiminnolla Tulosta|Vuokrankantokirja voit tulostaa koko taloyhtiön
kaikkien huoneistojen kaikkien maksajien listauksen, jossa näkyy
valitulta ajanjaksolta kaikkien vuokrapaikkojen tavoitteet, maksetut
ja erotukset sekä seurantajakson alusta alkaen tavoitteet, maksetut
ja erotukset.

Vuokrapaikat tulostuvat allekkain, joten niitä mahtuu rajaton määrä
tulostumaan näkyviin eikä muut-saraketta tarvita (vrt. saldoluettelo),
samoin vuokrapaikan selitetekstille on paperilla tilaa riittävästi, jotta
esimerkiksi rahoitusvastike I ja rahoitusvastike II erottuvat
toisistaan.

Tulosteen saa myös ruudulle Muistioon, josta sitä on nopea katsella
ilman paperintuhlausta. Samoin sen voi esim. tallentaa ja avata
taulukkolaskentaohjelmaan erotellen sarakkeet tasavälisesti.
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14. TILIOTE RUUDULLE MUISTIOON

Yhden maksajan tiliote ruudulle tulostetaan
Tulosta|Tiliote/maksukehotus-valinnalla ruksaamalla "Ruudulle
Muistioon"-kohta:

Tiliote tulee ruudulle näkyviin Muistio-tekstinkäsittelyohjelmaan,
josta voit

- nopeasti silmäillä maksajan tilanteen
- tallentaa tiedoston haluamallesi nimelle ja vaikka

lähettää sähköpostina maksajalle
- tulostaa edelleen paperille
- kopioida leikepöydälle ja liittää jatkokäsittelyä varten

muuhun ohjelmaan
- jne.
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15. TILIOTTEEN LUKUOHJE

Tiliotteessa on nyt tulkitsemista helpottavat selventävät tekstit
       Suoritukset (yhtiölle maksamasi maksut)
       Tavoitteet (yhtiön laskuttamat maksut)

16. EROLISTAN LUKUOHJE

Erolista paperille -tulosteen otsikkoteksteihin tulostuu nyt
tulkitsemista helpottava lukuohje:

"Miinusmerkkinen = asukas maksanut liian vähän. Etumerkitön =
asukas maksanut liikaa."
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17. MITTARILUKEMAT PAPERILLE JA LEIKEPÖYDÄLLE

Lukemalaskutukseen syötetyt mittarilukemat saat nyt paperille tai
leikepöydälle valitsemalla Tiedosto|Lukemalaskutus|Korjaa
lukemaa ja painamalla "Paperille" tai "Leikepöydälle"
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18. OMAT TILASTOT SQL-KYSELYILLÄ

Tulosta|Kyselytilastot (SQL) –toiminnolla voit luoda itse omia SQL-
kyselyjä, joilla saat sopivia tilastoja tai voit käyttää valmiina olevia
mallitilastoja:
       1 - Kuukausittaiset suoritukset maksajittain
       2 - Kuukausittaiset suoritukset vuokrapaikoittain
       3 - Kuukausittaiset tavoitteet maksajittain
       4 - Kuukausittaiset tavoitteet vuokrapaikoittain
Em. mallitilastoja voit jalostaa viemällä ne leikepöydän kautta
taulukkolaskentaan ja laskea siellä yhteissummia ja erotuksia.

18.1. OMIEN SQL-TILASTOJEN LAADINTA

Aluksi kannattaa pohtia, millaisen tilaston tarvitset, mitä kenttiä
siihen haluat jne. Sen pohjalta voit tarkistaa, saatko ko. tilaston
suoraan Asteri Isännöinnin Tulosta-valikosta tai Kortisto-työvaiheen
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 Isännöinnin 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.



Asteri isännöinti – vuosipäivitys 2005 21/32

SQL-kysely on yleisesti muotoa

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

SELECT-osassa voit luetella tulostietomäärittelynä esimerkiksi
Asterin seurantajakson tietokannan eri taulukkojen kenttiä. Asterin
seurantajakson tietokannan taulukot ovat
- Asukkaat
- Huoneistot
- Kertoimet
- Kuun vuokrapaikat
- Laskurivit
- Maksajat
- Omistajat
- Reskontran kohdistusjärjestys
- Suoritusrivit
- Viitenumerot
- Vuoden vuokrapaikat

Taulukkojen kenttien nimet löydät esimerkiksi Kortisto-työvaiheessa
katselemalla. Huoneistot-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 [Osakkeita kpl], [Porras ja huoneisto] …
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tai
SELECT Laskurivit.Maksaja,
Suoritusrivit.Viitenumero …

FROM-osassa ilmoitat sen taulukon tai ne taulukot, josta kentät
otetaan, esimerkiksi
SELECT Viitenumero, Summa FROM Laskurivit…

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.
…FROM Huoneistot INNER JOIN Laskurivit ON
Huoneistot.ID = Laskurivit.Huoneisto…

FROM-osassa voit IN-sanan avulla ilmoittaa, että aineisto on
muussa tietokannassa kuin laskutustietokannassa, esimerkiksi
tuotteiden nimikkeet ja ostohinnat saat tuotekortistosta kyselyllä
SELECT ID, [Porras ja huoneisto], Nimi, [31032005]
FROM [Mittari_01_vesi] IN
’c:\winvk\talo\mittari.wit’

WHERE-osassa voit antaa valintaehtoja.

Esimerkiksi yhden huoneiston laskurivit saat ehdolla
… WHERE Huoneisto = 12…

Esimerkiksi kaikki Virtanen-nimiset maksajat saat seuraavasti:
… WHERE Nimi LIKE ’*Virtanen*’…

Päivämääriä tarkoittavat kentät ovat Asteri Isännöinnin
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 Eräpäivä BETWEEN DateValue(’1.1.2005’) AND
DateValue(’31.1.2005’) …
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Asteri Isännöinnin SQL-tilastoissa voit käyttää %1, %2 ja %3 –
merkkejä ilmoittamaan, että ko. tieto kysytään käyttäjältä joka kerta
viesti-ikkunassa, esimerkiksi
… WHERE Huoneisto = %1…
tai
… WHERE Eräpäivä BETWEEN DateValue(’%1’) AND
DateValue(’%2’) …

Voit yhdistellä useita ehtoja käyttämällä AND ja OR-operaattoreita

Esimerkiksi huoneiston 3 kesäkuun 2005 maksutavoitteet saat
seuraavasti:
SELECT * FROM Laskurivit WHERE Huoneisto = 3 AND
Eräpäivä BETWEEN DateValue(’1.6.2005’) AND
DateValue(’31.6.2005’)

Esimerkiksi maksajien 4 ja 5 maksutavoitteet saat samaan
tulosjoukkoon seuraavasti:
… WHERE Maksaja = 4 OR Maksaja = 5…

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 kaikkien huoneistojen maksutavoitteet
huoneistokohtaisin summin tulee kyselyllä:
SELECT Huoneisto, Sum([Summa]) FROM Laskurivit
GROUP BY Huoneisto

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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19. TULOSTAMISMAHDOLLISUUS MYÖS VUOKRAPAIKAT-
TYÖVAIHEESSA

Nyt myös vuokrapaikat-työvaiheessa on Tulosta-valikossa tarjolla
kaikki ne tulosteet, joissa käsitellään kaikkia huoneistoja samalla
kertaa.

20. SUORAVELOITUS: TILINUMERO

Suoraveloitettavien maksajien tilinumerot voit nyt syöttää Maksajat-
ikkunaan myös suoraan konekielisessä muodossa (14 numeroa
ilman väliviivaa). Entinen tapa (selväkielinen, väliviivallinen muoto)
on myös edelleen mahdollinen.
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21. SUORAVELOITUSVALTAKIRJA

Tulosta|Suoraveloitusvaltakirja –toiminnolla voit tulostaa
suoraveloitusvaltakirjan yhdelle tai kaikille huoneistoille.

Tulostus perustuu lomakesovitukseen, jota voit itse muokata
Muistio/Notepad-ohjelmalla sopivammaksi. Esimerkki svvalta.lom-
tiedostosta:
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22. LAINAOSUUSLASKELMA

22.1.  YLEISTÄ LAINAOSUUSLASKELMASTA

Tiedosto|Lainaosuuslaskelma-toiminnolla voit luoda uusia lainoja,
syöttää niiden perustietoja, yhdistää lainan tiettyyn
rahoitusvastikkeeseen, laskea huoneistojen osuudet ko. lainasta,
tulostaa listauksen paperille ja leikepöydälle sekä osakkaalle
tilisiirron, jolla lainaosuuden voi maksaa kerralla kokonaan pois.

Voit avata vanhan lainan korjattavaksi ja ajantasaistettavaksi.

Voit poistaa lainan, esim. jos se tuli tarpeettomasti vahingossa
syötettyä tai jos sitä ei enää ole.

Voit päivittää huoneistokortiston lainaosuus-kentät
isännöitsijäntodistusta varten automaattisesti siten, että ohjelma
laskee kullekin huoneistolle kaikkien lainojen lainaosuuksien
yhteissumman.

RAJOITUKSET:
- Lainasta jäljellä olevan pääoman ja kertyneen koron syötät

lainaa syöttäessäsi; ohjelmassa ei ole koron laskentaa.
- Kun osakas on maksanut lainaosuuden kerralla pois, Sinun tulee

itse huoneistotilassa muuttaa vastaavan rahoitusvastikkeen
kerroin nollaksi ja laskea kuukausimaksut uudelleen ko.
huoneistolle ja tulostaa uudet tilisiirrot

- Rahoitusvastikkeen suuruuden määräämiseksi ohjelmassa ei ole
toimintoa, vaan jälkilaskelma tulee edelleenkin tehdä
taulukkolaskenta- ja/tai kirjanpito-ohjelmalla
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22.2. LAINAN SYÖTTÄMINEN

Valitse Tiedosto|Lainaosuuslaskelma|Luo uusi laina. Syötä Lainan
selite … Lisätiedot –tekstikenttiin vapaamuotoista selittävää tekstiä,
esimerkiksi oheisen kuvan tyylisesti. Ko. kenttien sisältö ei vaikuta
mihinkään laskentaan vaan tulostuu listauksiin ja tilisiirtoihin
selittäväksi tekstiksi.

Syötä ”Lainaosuuden laskentaperusteet” -kehyksen sisälle tietoja,
joiden avulla lasketaan lainaosuudet:

Ohjelma olettaa, että olet jo etukäteen laskenut kaikille huoneistoille
jonkin esim. rahoitusvastikkeen, joka liittyy tähän lainaan. Ko.
rahoitusvastikkeessa eri huoneistojen kertoimien suhde kertoo
myös sen, missä suhteessa kukin huoneisto on vastuussa lainasta.
Jos jokin huoneisto on maksanut lainaosuuden pois,
rahoitusvastikkeen kerroin on nolla ja lainayksiköiden määräksikin
ohjelma ottaa nollan. Muilla huoneistoilla rahoitusvastikkeen kerroin
otetaan lainayksiköiden lukumääräksi.
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Valitse, mikä vuokrapaikka liittyy tähän lainaan. Syötä myös
kuukausi ja vuosi, jossa on ne rahoitusvastikkeen kertoimet, jotka
ilmaisevat kunkin huoneiston lainayksiköiden määrän. Syötä
”Jaettavan lainan määrä”-kohtaan se summa, paljonko lainan
pääoma ja korko ovat yhteensä laskentahetkellä.

Kun painat Laske!, ohjelma laskee huoneistojen lainayksiköiden
määrät yhteensä ja jakaa tällä luvulla jaettavan lainan määrän,
jolloin saadaan yhden lainayksikön hinta. Sitten ohjelma laskee ja
näyttää oikean laidan taulukossa kunkin huoneiston lainaosuuden,
joka on siis lainayksiköiden määrä kerrottuna lainayksikön hinnalla.

Listauksen lainaosuuksista saat paperille tai leikepöydälle ao.
painikkeista.

Jos joku osakas haluaa maksaa lainaosuutensa pois, voit tulostaa
hänelle tätä varten tilisiirron. Mustaa ko. huoneisto taulukosta
näpäyttämällä hiirellä taulukon vasemman laidan valitsinsaraketta.
CTRL-näppäintä pohjassa pitämällä saat valittua useamman
huoneiston kerrallaan. Syötä lainaosuustilisiirron eräpäivä ja paina
Tulosta lainaosuuden…-painiketta.
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22.3. LAINAN AJANTASAISTAMINEN JA POISTAMINEN

Aiemmin luodun lainan voit päivittää ajan tasalle valinnalla
Tiedosto|Lainaosuuslaskelma|Avaa vanha laina.

Lainan voit poistaa valinnalla Tiedosto|Lainaosuuslaskelma|Poista
vanha laina.

22.4. LAINAOSUUKSIEN YHTEENLASKU JA PÄIVITTÄMINEN
ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUSTIETOIHIN

Huoneiston tiedoissa on kentät ”Lainaosuus” ja ”Lainaosuus pvm”,
jotka tulostuvat isännöitsijäntodistukseen. Voit päivittää ko. kenttien
tiedot suoraan syöttämistäsi lainoista ja lasketuista lainaosuuksista
toiminnolla Tiedosto|Lainaosuuslaskelma|Päivitä
isännöitsijäntodistustiedot. Ko. toiminto laskee yhteen kaikista
syöttämistäsi lainoista kullekin huoneistolle lasketut lainaosuudet ja
kirjoittaa tuloksen kunkin huoneiston Lainaosuus-kentään.
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23. RESKONTRAN KOHDISTUKSESSA

Kun reskontraan kohdistetaan suoritusta, taulukko kelautuu nyt
niiden rivien kohdalle, joihin suoritus kohdistui.

24. RÄSTIEN TUONNIN KEHITYS

Rästien ja ennakoiden tuomisessa "suurin poisjätettävä summa"
tarkoittaa nyt yhden maksajan rästien/ennakoiden yhteissummaa
eikä enää yksittäisen laskurivin summaa.

25. ETSINNÄN TULOSJOUKON UUDET PAINIKKEET

Kortisto-työvaiheen Muokkaa|Etsi|Näytä tulosjoukko –toiminnolla
tulevassa hakutulos-ikkunassa on nyt Valitse-painike, jolla pääset
kortistossa valitsemallesi riville ja Peruuta-painike, jolla pääset
poistumaan hakutulos-ikkunasta.
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