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Asteri kirjanpito vuosipäivitys

Asteri kirjanpito Dos - vuosipäivitys 12.4.2011
Arvoisa Asteri Dos ohjelman käyttäjä.
Päivityksen sisältönä on rakentamispalvelun ALV käsittely Dos
kirjanpidossa.
Jotta alv käsittely saatiin mahtumaan ohjelmaan, oli joitain
toimintoja poistettava. Poistetuiksi tulivat
Kuunvaihdeajo (Alt F3)
DK-pääkirja (Alt F10)
3R-päiväkirja (Alt F)
ym. toiminnot ovat mukana pckpeira.exe:ssä, joka on pckp31.exe:n
versio 3.5.2010. Siinä puolestaan ei ole rakentamispalvelun ALV
käsittelyä.
Lisätietoja ja viime hetken tiedotteita päivitykseen liittyen löydät
kirjanpidon vuosipäivityssivulta osoitteesta
www.atsoft.fi/kppv.htm
ja kirjanpidon tukisivulta osoitteesta
www.atsoft.fi/tukikp.html
Tarvitseeko päivitys asentaa?
Tämä päivitys tuo mukana rakentamispalvelujen käännetyn ALV
käsittelyn
Mikäli kirjanpidoissa, joita teet ei ole rakentamispalvelun
käännettyä arvonlisäveroa, älä asenna päivitystä. Tällöin ohjelmassa
säilyvät kaudenvaihdeajo ja ym, tulosteet
Tarkista viime hetken vinkit kotisivuiltamme
Tarkista käyttäjähuomiot kotisivuiltamme ennen päivityksen
asentamista. www.atsoft.fi
Pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne
Mikäli ette ole saaneet meiltä tiedotteita ohjelmaan liittyen,
pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne osoitteeseen
atsoft@atsoft.fi ja ilmoittakaa samalla yrityksenne nimi.
Asteri kirjanpidon vuosipäivitys
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Päivityksen asentaminen
Päivitys sisältää CD-levyn, jolta voidaan tehdä paitsi päivitys niin
myös ensiasennus.

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

Tarkista että kopiointi onnistui käynnistämällä päiväkirjan
kirjausohjelma. Katso että ruudun vasemmassa yläreunassa oleva
ohjelman muuttamispäivämäärän ilmoittava VER: on 12.4.2011 tai
uudempi.
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Päivitä myös Asteri valikko

Jos ohjelmat eivät päivittyneet
Jos versiopäivämäärä VER: ei muuttunut, voi syy olla:
1. Kyseiseen ohjelmaan ei ole tullut muutoksia edellisen päivityksen
jälkeen.
2. Ohjelmat on asennettu eri hakemistoon kuin C:\ASTERIKP. Tee
asennus uudestaan ja korjaa asennushakemistoksi se hakemisto,
minne kirjanpito on asennettu (esim. D:\ASTERIKP):

3. Jos käytät ohjelmaa tavalla ”Tilitoimistokäyttö/Moniyrityskäyttö
kovalevyllä”, jossa ohjelmat ovat C:\ASTERIKP hakemistossa ja
asiakasyritysten aineisto em. hakemiston alihakemistoissa (esim.
C:\ASTERIKP\ATSOFT), tarkista, että asiakasyrityksen
alihakemistoon ei ole kopioitu aiemmin ohjelmatiedostoja
(tiedostoja, joiden tarkenne on .EXE). EXE tarkenteisia tiedostoja
saa olla vain ohjelmahakemistossa C:\ASTERIKP mutta ei sen
alihakemistoissa.
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Rakentamispalvelu ALV käsittely Dos kirjanpidossa
Jotta alv käsittely saatiin mahtumaan ohjelmaan, oli joitain
toimintoja poistettava. Poistetuiksi tulivat
Kuunvaihdeajo (Alt F3)
DK-pääkirja (Alt F10)
3R-päiväkirja Alt F)
ym. toiminnot ovat mukana pckpeira.exe:ssä, joka on pckp31.exe:n
versio 3.5.2010. Siinä puolestaan ei ole rakentamispalvelun ALV
käsittelyä
Tilit ja ALV koodit
Lisää tilikarttaan seuraavat tilit ALV koodeineen:
1533 RV

Rakentamispalvelun ostojen ALV saaminen
(vähennettävä vero)

2478 RS

Rakentamispalvelun ostojen ALV velka
(suoritettava vero)

3042 RM

Rakentamispalvelun myynti

4055 RHV23 Rakentamispalvelun ostot 23%
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Kirjaa päiväkirjaan ostot ilman ALV osuutta

Tee kuukauden lopuksi rakentamispalvelun ALV oikaisu

Asteri kirjanpito vuosipäivitys
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Tulosta ALV laskelma

Lisätietoa

www.atsoft.fi/kp-rakentamispalvelun-alv-kasittely.htm
■
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