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Hyvä Asteri Tehtäväseurannan käyttäjä!
Tämä on Asteri Tehtäväseurannan vuosipäivitys 26.8.2014,
joka sisältää ne muutokset, joita ohjelmaan on tullut edellisen,
24.9.2013 julkaistun, vuosipäivityksen jälkeen.
Tässä ohjevihkosessa on selostettu ohjelmaan tulleita uusia
ominaisuuksia.
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PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN
Suosittelemme päivityksen asentamista netistä, jotta saat aivan
uusimman ohjelmaversion. Jos käytät cd:tä, laita cd asemaan ja
sulje tehtäväseurantaohjelma. 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 Tehtäväseurannasta. Tarkista, että
päivämäärä on 26.8.2014 tai uudempi:

Jos ohjelma ei päivittynyt, tarkista mihin hakemistoon ohjelma on
asennettu katsomalla Tiedosto|Kerro Windows-hakemisto, ja
suorita päivitys uudestaan vaihtaen Unzip to Folder -kohtaan oikea
hakemisto.
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KÄYNNISTYSKUVAKE
Ohjelman käynnistyskuvakkeessa näkyy nyt S-kirjain
(S = tehtäväSeuranta).

Näin voit helpommin erottaa, mistä ohjelmasta on kyse, jos
Sinulla on käytössäsi useampia eri Asteri-ohjelmia, esim.
Kirjanpito (K), Laskutus (L) tms.
HUOM! Jos Sinulla on ennestään näytöllä kuvake, jossa ei ole
S-kirjainta, saat S-kirjaimen näkyviin poistamalla olemassa
olevan kuvakkeen ja tekemällä kuvakkeen uudelleen.

3

PILVIKÄYTTÖ
Asteri-ohjelmia voi käyttää myös pilvessä. Katso tarkempia
ohjeita nettisivuilta www.atsoft.fi/dropbox-pilvikaytto.htm ja
www.atsoft.fi/asteri-pilvi.htm.
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TILASTOT SQL-KYSELYIN
Asteri Tehtäväseurannasta saat hyvin monipuolisesti
kaikenlaisia tilastoja, joita suinkin on tallessa olevien tietojen
perusteella tulostettavissa.
Tähän tarvitset vain sopivan SQL-kyselylauseen, jonka voit
laittaa SQL-kyselytilastojen toimintoon.
Lisätietoa SQL-kyselyistä löydät sivulta
http://www.atsoft.fi/sql.htm.
Siellä on kurssivideo ja oppimateriaali, joiden perusteella pystyt
etsimään valmiita SQL-kyselyitä tai laatimaan niitä itse siten että
saat tarvitsemiasi tilastoja.
Kuluneen vuoden aikana on tullut mm.sellainen ohjelmamuutos,
että SQL-kyselyä laatiessasi voit nyt säätää näkyvissä olevan
kyselyn fonttikokoa. Samoin kyselyn tekstikentän kokoa on
kasvatettu, jotta kyselystä näkyy enemmän kerralla.
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Hinnasto
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

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.
Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin

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

200 €
alkaen
500 € /päivä
120 €/h

Postituskulut
20 €
Hinnasto
rinnakkaislisenssit
ja
tilitoimistolisenssit
luettavissa
Monen käyttäjän
www.atsoft.fi/lisenssi.htm
lisenssit
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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