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ASTERI LASKUTUS sisältää seuraavat osat
ASIAKASKORTISTO
-

asiakas-, jäsen- ym. rekisterien ylläpito
osoite-, puhelin- ym. luettelot
myyntitilastot
postitustarrat
osoitteisto
vapaavalintaiset tulosteet

TUOTEKORTISTO
-

tuoterekisterin ylläpito
myyntitilastot
hinnastot
varastotilanneraportit
hintalaput
vapaavalintaiset tulosteet

LASKUNSYÖTTÖ
- laskujen ja käteiskuittien kirjoittaminen ja tulostaminen
- laskulomake vapaasti määriteltävissä, valmiina useita erilaisia malleja
tyhjälle paperille sekä esipainetuille lomakkeille
- yrityksen logon tulostus kuvatiedostosta laskulle
- pankkiviivakoodin tulostusmahdollisuus laskulle
- fonttien valintamahdollisuus
- monipuoliset tulosteet: laskutuslista, alv-erittelylista, tilastot,
katelaskelmat, laskutuspäiväkirja Asteri Kirjanpitoon yhdistettäväksi
tiedostomuodossa jne.

MYYNTIRESKONTRA
- saatavien seuranta ja perintä
- suorituksien kirjaaminen käsin tai konekielisestä tapahtumaluettelosta
- monipuoliset tulosteet: asiakas- ja laskukohtaiset tiliotteet,
maksumuistutukset, avointen laskujen listat, suorituspäiväkirja Asteri
Kirjanpitoon yhdistettäväksi tiedostomuodossa jne.
3

OHJELMAN OMINAISUUKSIA
- moniyrityskäyttöinen
- yrityksen ja laskutustietokannan perustaminen helppoa
- ei rajoituksia asiakkaiden, tuotteiden, laskujen, reskontratapahtumien jne.
määrille
- laskut tallentuvat kovalevylle, mikä mahdollistaa
▪ vanhojen laskujen uudelleentulostamisen ja korjailun
▪ hyvin monipuolisten tilastojen tuottamisen
- suoritukset voidaan kirjata käsin tai konekielisestä tapahtumaluettelosta
- tuottaa Microsoft Access 2000 –muotoisia tietokantoja, joista voi
haluttaessa ajaa tilastoja, yhdistellä tietoja yms.
- ohjelman ylläpito on helppoa ja vaivatonta
▪ päivittäminen mahdollista myös internetin kautta
▪ mahdollisuus saada joustavasti käyttötukea

LAAJENNETTAVUUS
Järjestelmä on eri hintaan laajennettavissa sisältämään lähetelaskutusosan, joka
sisältää mm. seuraavat ominaisuudet:
-

sähköpostilaskutus
suoramaksu ja kuluttajan e-lasku
verkkolasku eli sähköinen laskutus, Finvoice, eLasku
keräilylaskutus
eräajotulostus
sarjalaskutus
maksuerälaskutus
laskujen tuonti tekstitiedostosta
factoring rahoitusaineiston muodostus
siirtotiedostojen vieminen ja tuominen
asiakaskohtainen hinnasto

Ym. ominaisuudet ovat lisämaksullisessa lähete-lisäosassa.
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ASIAKASKORTISTO

Asiakaskortistolla pidetään rekisteriä laskutettavista asiakkaista. Lisäksi sillä
voidaan tehdä rajaamattomasti muita kortistoja esim. suoramainonta-,
joulukortti-, messukontakti-, osanottaja- ym. postituksiin.
Kortistossa olevien asiakkaiden lukumäärää ei ole rajattu.
TULOSTEITA
-

myyntitilasto
tarrat
osoitteisto
vapaavalintaiset tulosteet

ASIAKKAAN TIEDOT
Asiakkaasta voidaan tallentaa mm. nimi, lisänimi, osoite, paikka, puhelin ja
asiakasnumero. Laskutustilanteessa asiakas haetaan esille jonkin em. tiedon
perusteella.
Asiakkaalle voidaan antaa valmiiksi käytettävä maksuehto ja aina sovellettava
laskukohtainen alennusprosentti.
Asiakkaan ostoista tallentuu laskutettaessa ostojen kappale- ja euromäärä.
Asiakaskortistossa on 46 kenttää, joista 24 on vapaita. Voit nimetä kentät
haluamallasi tavalla.
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Asiakaskortiston voi järjestää haluamallaan tavalla.
Myyntitilasto on mukava tulostaa paremmuusjärjestyksessä.
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Asiakaskortiston voi rajata
haluamallaan tavalla. Tässä on
tulostettu postitustarrat
pääkaupunkiseutulaisille
postinumerojärjestyksessä.

Asiakaskortiston saa
tallennettua CSVerotintiedostoksi
jatkokäsittelyä varten. Sen
voi avata esim. Microsoft
Excel –
taulukkolaskentaohjelmalla
.
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TUOTEKORTISTO
Tuotekortistolla ylläpidetään rekisteriä laskutettavista tuotteista. Kortistossa
olevien tuotteiden lukumäärää ei ole rajattu.
TULOSTEET
-

myyntitilasto
hinnasto
varastotilanne
varaston arvo
inventaariotuloste
puutelista
hintalaput
vapaavalintaiset tulosteet

TUOTTEEN TIEDOT
Tuotteesta voidaan tallentaa tuotenumero, tuoteryhmä, nimike, nimike2,
yksikkö, ostohinta, kolme myyntihintaa, alv-koodi ja kirjanpidon tiliöintikoodi.
Laskutettaessa ohjelma tallentaa tuotteen myydyt kappale- ja euromäärät.
Laskutettaessa ohjelma päivittää varastotilannetta.
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LASKUNSYÖTTÖ

Laskutusohjelmalla kirjoitetaan ja tulostetaan laskut ja käteiskuitit.
Tulostetuista ja hyväksytyistä laskuista tallentuu tietoja laskuhistoriaan,
reskontraan, alv-erittelyyn sekä asiakas- ja tuotetilastoihin. Laskuhistoriasta
voidaan vanha lasku avata katseltavaksi, uudelleentulostettavaksi tai
korjattavaksi.
LASKUN PÄIVÄYS
Ohjelma ehdottaa laskun päiväykseksi tietokoneen kalenterin ilmoittamaa
päivämäärää. Päiväys on käyttäjän muutettavissa.
LASKUN NUMERO
Laskun numero sisältää vain numeroita, käteiskuitin numero koostuu
numeroista ja merkistä ’K’. Ohjelma ehdottaa automaattisesti seuraavaa
vapaata laskun numeroa.
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LASKUTUS- JA TOIMITUSOSOITE
Laskutettava asiakas haetaan nimi- tai osoitetietojen tai asiakasnumeron
perusteella. Toimitusosoitteen voi hakea tarvittaessa laskutusosoitteen
perusteella tai toisinpäin. Uuden asiakkaan voi laskua kirjoitettaessa lisätä
asiakaskortistoon.
MAKSUEHTO
Ohjelma valitsee maksuehdoksi asiakaskortiston Maksuehdot-ikkunan
ensimmäisen maksuehdon tai hakee sen asiakaskortistosta. Maksuehto voidaan
myös syöttää erikseen.
Maksuehdon perusteella ohjelma laskee laskun eräpäivän sekä mahdollisen
kassa-alennuksen euromäärän ja eräpäivän. Laskun eräpäivä voidaan myös
syöttää suoraan.
VIITENUMERO
Käyttäjä voi määrittää viitenumeron muodostumissäännön, jonka perusteella
ohjelma laskee automaattisesti viitetiedon ja tarkisteen. Viitenumero voi
muodostua esim. asiakasnumerosta, laskunnumerosta, vuodesta, jne.
TUOTERIVIT
Tuote etsitään tuotekortistosta numeron tai nimikkeen perusteella. Käyttäjä voi
määritellä lisätäänkö uudet tuotteet tuotekortistoon automaattisesti. Ohjelma
tarjoaa tuotteen myyntihintaa ja alv-koodia ja laskee näiden perusteella
tuoterivin muut summat. Käyttäjä voi vapaasti täydentää ja muuttaa ohjelman
ehdottamia lukuja.
LASKUKOHTAINEN ALENNUS
Laskun loppusummasta voidaan antaa prosentti- tai euromääräinen alennus.
LASKUN TULOSTAMINEN
Laskun ulkoasu määrätään lomakesovitustiedostossa, jota käyttäjä voi vapaasti
muuttaa. Ohjelman mukana toimitetaan useita erilaisia sovituksia sekä tyhjälle
paperille että esipainetuille lomakkeille.
MUUT TULOSTEET
- ALV-erittelylista
- laskutuslista
- käteismyyntilista
- postitustarrat
- laskutuspäiväkirja Asteri Kirjanpitoa varten
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TILASTOT
- myynti tuotteittain
- katelaskelma tuotteittain
- asiakkaan viimeaikaiset ostot
- asiakkaan ostot tuotteittain
- asiakkaan kate tuotteittain
- tuotteen myynti asiakkaittain
- myyjän myynti tuotteittain
- katelaskelma myyjittäin
- myyjän myynti laskuittain
- asiakasyhteenveto
- tunnuksen tuoterivit
- suoritukset myyjittäin
- itse määriteltävät tilastot SQL-kyselyillä
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Laskua voi muokata vapaasti, sen fontteja voi
muuttaa. Kuvatiedostona olevan yrityksen logon
saa tulostumaan laskun yläosaan. Ohjelma piirtää
halutessa myös yläosan ja alaosan kehykset jolloin
voidaan laskutettaessa käyttää valkoista paperia.
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Laskutuslista, alv-erittely ja
laskutuspäiväkirja ovat hyviä tulosteita
kuukauden laskutuksen tarkistamiseen sekä
kirjanpitoon vietäviksi.
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MYYNTIRESKONTRA
Laskuttamisen yhteydessä hyväksytyt laskut tallentuvat reskontraan avoimiksi
laskuiksi.
Jokaisesta laskusta tallentuu laskun numero, päiväys, asiakkaan nimi-, numeroja osoitetiedot, viitenumero, eräpäivä, laskun loppusumma sekä mahdollinen
kassa-alennettu loppusumma ja sen eräpäivä.
Reskontrassa olevia laskuja voidaan korjailla, poistaa, lisätä ja niihin voidaan
merkitä tulleen ennakko-, osa- tai kokonaissuorituksia joko käsin tai
kirjaamalla KTL:stä.
TULOSTEET
- avoimet laskut per pvm
- erääntyneet laskut
- myöhässä maksetut
- suoritukset jaksolta
- laskutus jaksolta
- asiakkaan avoimet/myöhäiset/reskontratapahtumat
- laskun tapahtumat
- suorituspäiväkirja
- maksumuistutus ja tiliote (yksitellen tai erääntyneille)
- postitustarrat maksumuistutuksen saaneille
- avoimet asiakkaittain
- rahoitusennuste
- reskontran kausituloste
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Myyntireskontrasta saa erilaisia raportteja asiakkaiden
reskontratapahtumista, avoimista laskuista,
maksumuistutukset, jne.
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Reskontran kausituloste kertoo tietyn ajanjakson
alkusaldon, lisäytyneet tapahtumat sekä
loppusaldon asiakkaittain.

Suoritukset voidaan kirjata käsin tai
pankkiyhteysohjelman muodostamasta
KTL-tiedostosta. Tulosteena saadaan
esim. suorituspäiväkirja jonka voi myös
viedä kirjanpitoon.

19

Hinnasto 7.9.2022
Työasemaversiot
mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt

KIRJANPITO
- Tapahtumat netistä
- Tuloveroilmoitus
- Johdon raportointi
MONIPANKKI
PALKANMAKSU

pdf-tiliotteen automaattinen tiliöinti, lisäosa kirjanpitoon
Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon
Seurantakohdeanalyysit, tehokkaat kustannuspaikat
Pankkiyhteysohjelma WS-kanavassa liikennöintiin

LASKUTUS
OSTORESKONTRA
ISÄNNÖINTI
TEHTÄVÄSEURANTA
Ylläpitosopimus
Ylläpitosopimus
postitoimitus

Palkanlaskenta, OmaVero, tulorekisteri
verkkopalkka lisäpalveluna
Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra,
Finvoice, e-lasku, suoramaksu, massalaskutus
Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan
taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle, asuntosijoittajalle
asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille

Neuvontapalvelu, päivitykset netistä,
laskutetaan yhdessä erässä kalenterivuoden loppuun
cd-levy ja päivitysvihkonen postitse ylläpito-ohjelmaan

Postituskulut
Monen käyttäjän
lisenssit

alkaen
250 €

minimiveloitus 80 €
enint. 20 min 80 €
enint. 30 min 120 €
enint. 40 min 160 €
enint. 50 min 200 €
enint. 1 h
240 €

Kurssit, Koulutus, muita veloituksia
3h täsmäkoulutus Atsoftin toimistolla
Koulutuspäivä Hki
Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 1000 €/päivä,
Koulutuspäivä
asiakkaan luona
Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim.
Tuntiveloitus
asiakaskohtainen koulutus.
Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin

500 €
500 €
500 €

alk. 24 € /v/ohjelma

ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta.

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta
- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen
- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa
- e-lasku ja suoramaksuselvittelyä

800 €

alk. 17 € /kk/ohjelma

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle
Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon, kun ei ole voimassa olevaa
Päivitysmaksu

Puhelintuki, etätukineuvonta
Maksullista, kun neuvotaan
Etätukineuvonta

500 €
300 €
300 €
300 €
500 €
500 €

360 €
alkaen
1000€ /päivä
240 €/h
24 €

Hinnasto rinnakkaislisenssit ja tilitoimistolisenssit luettavissa

https://asteri.fi/asiakkaaksi/hinnasto/

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Viivästyskorko 18%
Ohjelmat ovat moniyritys / tilitoimistoversioita soveltuen mm. tilitoimistoille ja kirjanpitäjille
Hinnat voivat muuttua.
Voimassa oleva hinnasto ja pilviversioiden hinnasto https://asteri.fi/asiakkaaksi/hinnasto/
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