Asteri Laskutus (Dos)
Vuosipäivitys 29.11.2012
ALV % nousu 23% -> 24%
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Asteri laskutus – Vuosipäivitys 29.11.2012
Päivityksen keskeisenä sisältönä on ALV% nousu 1 %-yksiköllä
1.1.2013 alkaen

Pitääkö tämä päivitys asentaa?
Ohjelmakoodi on pysynyt samana, joten päivityksen asentaminen ei
ole välttämätöntä.
Riittää, että muutat ALV tiedot kun olet tehnyt edellisen alv kannan
laskutukset ja ottanut tarvittavat tulosteet

Ilmaista mainostilaa referenssilistalla ylläpitoasiakkaillemme
Julkaisemme kotisivuillamme referenssilistaa Asteri ohjelmien
käyttäjistä.
Bonuksena julkaisemme lyhyen mainoslauseen/kuvauksen yrityksen
toiminnasta. Pyydämme että ilmoitatte meille, jos voimme julkaista
tietonne (mikäli ette jo ole listalla).
www.atsoft.fi/referenssiluettelo.php

Lisätietoja laskutuksen päivitykseen liittyen
Lisätietoja ja viime hetken tiedotteita laskutuksen päivitykseen
liittyen löydät laskutuksen vuosipäivityssivuilta, osoitteesta
www.atsoft.fi/lspv.htm. Suosittelemme lukemaan sivun ennen
päivityksen asentamista siltä varalta, että tämän ohjevihkosen
painamisen jälkeen olisi tullut jotain merkittävää kerrottavaa.
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ALV% nousu 1 %-yksiköllä 1.1.2013
1.1.2013 alkaen arvonlisäveroprosentit nousevat 1 %-yksiköllä
23% -> 24%
13% -> 14%
9% ->
10%.
Asteri Dos laskutuksessa on tilaa kolmelle eri arvonlisäverokannalle
Arvonlisäveroprosenttien muuttuessa menetellään seuraavasti:
1. Laskuta kaikki vanhaa verokantaa sisältävät laskut ja tulosta
niistä laskutuslista ja ALV-erittely
2. Määritä perustietoihin uudet muuttuneet ALV% ja niille
otsikot (valinnat J, K, N, O ja P)
3. Laskuta tämän jälkeen uusilla verokannoilla
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Määritykset perustavat määritykset ohjelmalla
Muuta perustavat määritykset ohjelmalla kohtia J, K, N, O ja P:

J - ALV-erittelyn kenttien tiedot (ALVERITT.OMA)
Muuta otsikoihin uudet ALV%
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N - Arvonlisäveroprosenttien määritys (ALVPROST.OMA)
Muuta nettokoodi, selite ja kirjanpidon myynti ja tarvittaessa alvvelkatilit:

K - Lisää perustavia määrityksiä (OMATLISA.OMA)
Muuta oletusalvkoodi, esim 23 -> 24
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O - Laskutuslistan määritys (laskutuksen lopuksi tulostuva)
Muuta otsikoihin uudet ALV%

P - Käteismyyntilistan määritys (laskutuksen lopuksi tulostuva)
Muuta otsikoihin uudet ALV%
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Hinnasto 20.11.2012
KIRJANPITO
- Tuloveroilmoitus
PALKANMAKSU
LASKUTUS
LÄHETE/LASKUTUS
- Lähetelaskutusosa

mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt

TILAUSTENKÄSITTELY
OSTORESKONTRA
ISÄNNÖINTI
TEHTÄVÄSEURANTA

Tilaus / toimitusketjun hallintaan.

Ylläpitosopimus
Postipäivittäjälle

Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon
Palkanlaskenta, kausiveroilmoitus, vuosi-ilmoitus
Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra
Laskutus + läheteosa (finvoice, e-lasku, suoramaksu, massalaskutus)
Lisäosana Asteri laskutukseen, kun on ylläpitosopimus
lisäosana Asteri laskutukseen, kun ei ole ylläpitosopimusta
Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan
taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle, asuntosijoittajalle
asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä ja postitse kerran
vuodessa

Nettipäivittäjälle

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä.

Toimitusmaksu

Erillistoimitus. esim. nettipäivittäjä haluaa päivityksen cdlevyllä postitse, postipäivittäjälle erikseen lähetetty cd-levy

alk. 108 € /v/ohjelma
wä 172,80 € / vuosi
alk. 84 € /v/ohjelma
wä 134,40 € / vuosi
20 €

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle
Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon kun ei ole voimassaolevaa
Päivitysmaksu
ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta.

Vanhan Asteri Dos ohjelman vaihtohinta
Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun on ylläpitosopimus
Vaihto dos->win
Vanhasta Asteri dos ohjelmasta kun ei ole ylläpitosopimusta
Vaihto dos-> win
Puhelintuki, etätukineuvonta
Maksullista, kun neuvotaan
Etätukineuvonta

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta
- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen
- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa
- suoraveloituksen muuntoa e-laskuksi ja suoramaksuksi

Monen käyttäjän
lisenssit

alkaen
250 €
alkaen 250 €
alkaen 350 €

minimiveloitus 40 €
enint. 20 min 40 €
enint. 30 min 60 €
enint. 40 min 80 €
enint. 50 min 100 €
enint. 1 h
120 €

Kurssit, Koulutus, muita veloituksia
Aikataulun mukainen kurssipäivä Helsingissä
Kurssipäivä Hki
Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 500 €/päivä,
Koulutuspäivä
hintaan lisätään matkakulut
asiakkaan luona
Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim.
Tuntiveloitus
asiakaskohtainen koulutus.
Hinnasto rinnakkaislisenssit ja tilitoimistolisenssit luettavissa
www.atsoft.fi/lisenssi.htm

500 €
300 €
500 €
500 €
800 €
300 €
550 €
1.300 €
500 €
500 €
500 €

100 €
alkaen
500 € /päivä
120 €/h

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Viivästyskorko 18%
Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita soveltuen mm. tilitoimistoille ja kirjanpitäjille
Hinnat voivat muuttua. Voimassaoleva hinnasto www.atsoft.fi/hinnasto.htm
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