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ASTERI ISÄNNÖINNIN VUOSIPÄIVITYS 21.10.2009 
 
Arvoisa lukija! 
 

Tässä vihkossa kerromme niistä ominaisuuksista, joita on tullut Asteri 
Isännöinti -ohjelmaan edellisen vuosipäivityksen jälkeen. 

 
Uusia ominaisuuksia ovat: 

  -   parannukset suoritusten kohdistumiseen 
- tarkennukset energiatodistukseen 
- lukemalaskutus ilman ennakkoja 
- tiliotteeseen tulostuspäivä 
- jyvitetyt neliöt kertoimien perusteena 
- taloyhtiöiden aineistot muualla kuin ohjelmakansion alla  
- lisävastiketilisiirtojen tulostus jälkikäteen 
- lainaosuuden tilisiirtoihin viestiksi huoneiston numero 
- erolistan rinnalle myös tavoitteet 
- lisää vanha maksaja -ikkuna aakkosjärjestyksessä 
- nettineuvot oletusselaimeen 
- kaapeli-tv isännöitsijäntodistukseen taloyhtiökohtaisesti 
- A4-kokoinen koko vuoden vastikelasku 

 
Viime hetken tiedot kotisivultamme 
 
 Tarkista viime hetken vinkit kotisivultamme ennen päivityksen 

asentamista. 
 

Isännöinti  www.atsoft.fi/wvpv.htm 
 
Ilmaista mainostilaa referenssilistallamme 
 

Julkaisemme kotisivullamme referenssilistaa Asteri ohjelmien 
käyttäjistä. Bonuksena julkaisemme lyhyen mainoslauseen/kuvauksen 
yrityksen toiminnasta. 

 
Pyydämme ilmoittamaan, jos voimme julkaista tietonne (mikäli ette jo 
ole listalla). 
www.atsoft.fi/referenssiluettelo.php 
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1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN 
 

Suosittelemme päivityksen asentamista netistä, jotta saat aivan 
uusimman ohjelmaversion. Jos käytät cd:tä, laita se asemaan ja sulje 
ohjelma. 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 Isännöinnistä. Tarkista, että päivämäärä on 21.10.2009 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. PARANNUKSIA SUORITUKSEN KOHDISTAMISEEN  
 

Ohjelmassa on monia uusia ominaisuuksia, jotka tekevät suorituksen 
kohdistamisesta entistä helpompaa ja kätevämpää. 

 
 
2.1. SUORITUKSEN KOHDISTUMINEN EHDOTTOMASTI 

YHTEEN KUUKAUTEEN 
 

Voit määrittää, että suoritus kohdistuu aina ehdottomasti yhteen 
kuukauteen, vaikka olisi ylimaksuakin. 

 
Määrityksen teet valinnalla Määritä|Reskontra.  

 
 
 

Mahdollinen ylimaksu kohdistuu ko. kuukauteen siihen 
vuokrapaikkaan, joka on kohdistusjärjestyksessä viimeisenä 
valinnassa Määritä|Reskontran kohdistusjärjestys. 
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2.2. KIRJAA KAIKKI SUORITUKSET UUDELLEEN 
 

Jos Sinulle tulee tilanne, että haluaisit jälkikäteen muuttaa sitä tapaa, 
miten suoritukset ovat vuoden mittaan kohdistuneet, voit käyttää 
Reskontra-työvaiheen toimintoa Muokkaa|Kirjaa kaikki suoritukset 
uudelleen. 

 
Toiminto tekee ennen muokkausta automaattisen varmuuskopion 
ab09_wvk_VVVVKKPPTTMMSS.var -tyyliselle nimelle. 

 
Sitten ohjelma kirjaa koko seurantajakson kaikki suoritukset 
automaattisesti uudelleen noudattaen niitä määrityksiä, jotka olet 
tehnyt kohdissa Määritä|Reskontra ja Määritä|Reskontran 
kohdistusjärjestys. 

 
 
2.3. RÄSTIT JA ENNAKOT YHTEISSUMMINA 
 

Jos edellisvuodelta on jäänyt monta pikkusummaa monelta 
kuukaudelta, reskontraan kohdistuvat suoritukset voivat pirstaloitua 
pikkusummiksi, jotka ovat epämukavan näköisiä erilaisilla listauksilla. 

 
Tällöin voit käyttää Reskontra-työvaiheen toimintoa 
Muokkaa|Yhdistele rästit ja ennakot vuokrapaikoittain. 

 
Saat pikkusummat yhtenä könttänä vuokrapaikoittain, jolloin uudet 
reskontraan kohdistuvat suoritukset eivät pirstaloidu. 

 
Ohjelma tekee ennen muokkausta automaattisen varmuuskopion 
ab09_wvk_VVVVKKPPTTMMSS_rasti.var -tyyliselle nimelle. 
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2.4. LASKURIVIEN MIINUSTEN JA PLUSSIEN 
KUMOAMINEN 

 
Jos edelliseltä seurantajaksolta on jäänyt joiltakin kuukausilta rästiä ja 
joiltakin ennakkoa, erilaisissa listauksissa esiintyy miinuksia ja 
plussia, jotka saattavat tehdä listauksesta epämukavan luettavan. 
Samanlainen tilanne voi syntyä, jos reskontran kohdistuminen on 
määritetty suorituskuukauteen, jolloin plussia ja miinuksia saattaa 
esiintyä kesken seurantajakson. 

 
Tällöin saatat hyötyä yritysluetteloikkunan Tarkista|Laskurivit vs. 
Suoritusrivit -toiminnon lopussa olevasta kysymyksestä, kuitataanko 
Laskurivien Avoinna-sarakkeessa olevat miinukset ja plussat päittäin, 
jolloin edellisvuoden rästeistä siirtyy pelkkä nettosumma ja 
mahdolliset esim. suorituskuukauteen kohdistamisen vuoksi 
roikkumaan jääneet vastakkaismerkkiset rivit kuittaantuvat. 

 
 
2.5. RESKONTRAN KOHDISTUSJÄRJESTYS-IKKUNA 
 

Reskontran kohdistusjärjestys -ikkuna tulee näkyy nyt järjestettynä 
numeron perusteella ja ikkunassa on nyt myös Järjestä!-painike. 
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3. ENERGIATODISTUKSEN KEHITYSTÄ 
 

Tarvittaessa voit rastittaa "käytetty kerrosalaa", jolloin ko. teksti 
tulostuu todistukseen bruttoalan yhteyteen. 

 
 

Energiatodistuksessa nyt omat luukut seuraaville asioille: 
- mukavuuslämmitys 
- tuloilman jälkilämmityspatterien sähköenergian kulutus 
- ilmanvaihtojärjestelmän (puhaltimien) sähkönkulutus 

 
Tuloilman jälkilämmityksessä voit syöttää huoneistojen sisäpuolisen 
pinta-alaosuuden myös pinta-alojen suhteena. 

 
Ohjelma kysyy tilavuuden, johon ilmanvaihtopuhallin vaikuttaa ja sen 
perusteella lasketaan ilmanvaihtuvuus m3/s 
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Ohjelma laskee nyt yhteensä lämminvesikulutuksen ja 
kokonaiskulutuksen lämminvesiosuuden mukaiset 
lämminvesikulutukset, jos molemmat on syötetty. Näin saat syötettyä 
esimerkiksi tilanteen, jossa huoneistoilla on kylmän ja lämpimän 
veden mittarit ja lisäksi taloyhtiö käyttää osan vedestä, mutta siitä 
mitataan vain kokonaiskulutus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. LUKEMALASKUTUS 
 
4.1. LUKEMALASKUTUS ILMAN ENNAKKOJA 
 

Jos ennakkoa ei lainkaan peritä, ei Sinun enää tarvitse perustaa edes 
nollan suuruista ennakkovuokrapaikkaa, koska lukemalaskutuksessa 
laskutuskertaa tehtäessä on nyt uusi rastitusmahdollisuus: 
"Ennakko valittu vain maksajan etsimiseksi, jätetään pois laskennasta 
ja tulosteista" 
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Tällöin voit valita ennakkovuokrapaikaksi minkä tahansa sellaisen 
vuokrapaikan, joka kertoo ohjelmalle oikean maksajan lukemalaskua 
varten. Jos lukemalaskut maksaa yleensä osakas, valitse esimerkiksi 
hoitovastike. Jos lukemalaskut maksaa yleensä asukas, valitse esim. 
vesi, sähkö, autopaikka tms., jonka maksaa asukas. 

 
Ohjelma ottaa ennakon euromääräksi nollan eikä tulosta ennakko-
kohtaa lukemalaskuun. 
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4.2. LUKEMALASKUJEN TEKSTIT 
 

Lukemalaskutuksen tasan ja liikaa maksaneiden tekstin voit nyt itse 
määrittää. 

Lukemalaskuihin tulostuu teksti 
"Ennakot on kirjattu suoritustenne mukaisina, riippumatta siitä mitä oli 
laskutettu." tai 
"Ennakot on kirjattu alkuperäisten laskujen mukaan, riippumatta 
suoritustenne määrästä." 
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5.  TILIOTTEESEEN TULOSTUSPÄIVÄ 
 

Tiliotteeseen tulostuu nyt tulostuspäivä, jos Määritä|Tulostuspäivä 
on rastitettu. 
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6.  JYVITETYT NELIÖT TAI JYVITYS  KERTOIMIEN 
PERUSTEENA     

 
Määritä|Kertoimien perusteet -kohdassa voit nyt valita myös 
jyvitetyt neliöt tai jyvityksen vuokrapaikkojen kertoimien perusteiksi. 
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7. TALOYHTIÖIDEN AINEISTOT MUUALLA KUIN 
OHJELMAKANSION ALLA 

 
Perustilanteessa yritysten aineistot ovat ohjelmakansion alla, esim. kun 
ohjelma on asennettu c-asemalle C:\WINVK\WINVK.EXE, niin 
yrityksen aineisto on C:\WINVK\MALLI -kansiossa. 

 
Yritysten aineistot voivat olla eri kansiossa kuin ohjelmakansion alla: 

 
Luo muistiossa AINEHAKE.OMA -niminen tiedosto, ja tallenna se 
ohjelmakansioon : C:\WINLS\AINEHAKE.OMA 

 
Ainehake.oma-tiedostossa on oltava yksi rivi, joka osoittaa kansion, 
jonka alikansiossa ovat yrityksen aineistot. 

 
Esimerkiksi: 

 
 
   - Aineisto on E:\WINVK-kansion    

alla, kirjoita muistioon E:\WINVK 
 
 
 

- Aineisto on Omat tiedostot -kansion  
   alikansiossa, 
   kirjoita *Omat tiedostot\winvk 
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8.  TULOSTA LISÄVASTIKETILISIIRROT JÄLKIKÄTEEN 
 

Vuokrapaikat-työvaiheessa on nyt Tulosta lisävastiketilisiirrot 
jälkikäteen  -painike. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  LAINAOSUUDEN MAKSUTILISIIRROSSA HUONEISTON 

NUMERO 
 

Lainaosuuden maksutilisiirtoon tulostuu nyt viesti-kenttään teksti 
"Lainaosuus, huoneisto XX" 
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10.  EROLISTAN RINNALLE MYÖS TAVOITTEET 
 

Erolista leikepöydälle ja ruudulle näyttävät nyt myös tavoitteet. 
 

 
  
11.  LISÄÄ VANHA MAKSAJA ON NYT 

AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ 
 

Lisää vanha maksaja -ikkunassa maksajat ovat nyt nimen mukaisessa 
aakkosjärjestyksessä 
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12.  NETTINEUVOT OLETUSSELAIMEEN 
 

Nettineuvot avautuivat ennen aina Internet Exploreriin. Nyt ne 
avautuvat siihen selaimeen, joka on määritelty käyttöjärjestelmässäsi 
oletusselaimeksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  KAAPELI-TV 
 

Kaapeli-tv isännöitsijäntodistukseen toimii nyt siten, että jos Määritä | 
Perustiedot 2 -kohdassa on ruksattu kaapeli-tv taloyhtiökohtaisesti, 
niin kaikissa huoneistoissa tulostuu isännöitsijäntodistukseen, että on 
kaapeli-tv. 

____________________________________________________________ 
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14.  VUOSILASKU 
 

Jos omalomakesovituksessa on koodi @VUOSILASKU, niin lasku 
tulostuu myös huoneiston mahdolliselle toiselle maksajalle. 

     
Tämän avulla voit tehdä esimerkiksi A4-kokoisen vuoden 
vastikelaskun, jossa on tila maksajan omille merkinnöille. 
Yksityiskohtaisemmat ohjeet löydät osoitteesta 
http://www.atsoft.fi/wva4vastikelasku.htm 
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15.  YHTEYSTIEDOT, TUKI 
 

Toimisto on auki arkisin klo 8-16. Jos emme pysty vastaamaan 
puheluusi heti, jätä soittopyyntö vastaajaan niin otamme yhteyttä heti 
vapauduttuamme. 

 
Vuodenvaihteen tienoilla voi tulla hetkittäisiä puhelinruuhkia, mutta 
jättämällä viestin vastaajaan saamme otettua Sinuun parhaiten yhteyttä 
heti vapauduttuamme. Voit myös tutkia kotisivuiltamme www.atsoft.fi 
vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin tai laittaa sähköpostia 
osoitteeseen tuki@atsoft.fi 

 
 

Käyttäjätuki  
(09)350 7530 
tuki@atsoft.fi 
www.atsoft.fi 
 
Satu Nissilä, sovellusneuvonta 
(09)350 75 312, fax (09) 350 75 321 
satu.nissila@atsoft.fi 
 
Mia Turunen, sovellusneuvonta 
(09)350 75 311, fax (09) 350 75 321 
mia.turunen@atsoft.fi 
 
Atso Mäkinen, koulutus, asiakaskäynnit  
(09)350 75 310, fax (09) 350 75 351 
0400 316 088 
atso.makinen@atsoft.fi 

 
 

Iltaisin ja viikonloppuisin voi soittaa päivystysnumeroihin 
0400-505 596, 0500-703 730 tai 0400-316 088. 

 
 
 
 
 

http://www.atsoft.fi/
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16. HINNASTO 
 
KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 €
- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 €
PALKANMAKSU Palkanlaskenta, valvontailmoitus, vuosi-ilmoitus 500 €
LASKUTUS Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra  500 €
LÄHETE/LASKUTUS Laskutus + läheteosa (Finvoice, sarjalaskutus) 800 €
- Lähetelaskutusosa Lisäosana Asteri laskutukseen, kun on ylläpitosopimus 

lisäosana Asteri laskutukseen, kun ei ole ylläpitosopimusta 
300 €
500 €

TILAUSTENKÄSITTELY Tilaus / toimitusketjun hallintaan. Lisäksi tarvitaan 
lähete/laskutus 

500 €

OSTORESKONTRA Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan 500 €
ISÄNNÖINTI mm. taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle 500 €
TEHTÄVÄSEURANTA asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille 500 €
 
YLLÄPITOSOPIMUKSET, PÄIVITYKSET, KÄYTTÄJÄTUKI 
Postipäivittäjän 
Ylläpitosopimus 

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä ja postitse kerran vuodessa alkaen
100 € /vuosi

Nettipäivittäjän 
Ylläpitosopimus 

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä. Nettipäivittäjälle ei postiteta 
levykkeitä eikä käyttöohjekirjoja 

alkaen
80 € /vuosi

 

PÄIVITYKSET EI-YLLÄPITOSOPIMUSASIAKKAALLE 
Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa 

ylläpitosopimusta 
alkaen
200 €

 

VANHAN ASTERI DOS OHJELMAN VAIHTOHINTA 
Vaihto dos->win Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun on ylläpitosopimus alkaen 250 €
Vaihto dos-> win  Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun ei ole ylläpitosopimusta alkaen 350 € 
 

KURSSIT, KOULUTUS, TUNTITYÖ, MUUT VELOITUKSET 
Kurssipäivä Hki  Aikataulun mukainen kurssipäivä Helsingissä  100 €
Kurssipäivä muualla Aikataulun mukainen kurssipäivä muualla Suomessa  200 €
Koulutuspäivä 
asiakkaan luona 

Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 500 €/päivä,  
hintaan lisätään matkakulut 

alkaen
500 € /päivä

Tuntiveloitus Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim. 
asiakaskohtainen koulutus. Minimiveloitus 1 tunti. 

90 €/h

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 10 €
Toimituskulut Erikseen tilattu asennus-cd tai päivitysvihko 20 €
Monen käyttäjän 
lisenssit 

hinnasto rinnakkaislisenssit ja tilitoimistolisenssit luettavissa 
www.atsoft.fi/lisenssi.htm

 

Hinnat sisältävät alv:n 22%    
Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita vakiona soveltuen mm. tilitoimistoille. 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Voimassaoleva hinnasto www.atsoft.fi/hinnasto.htm 

http://www.atsoft.fi/lisenssi.htm
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