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ASTERI 

LÄHETELASKUTUSOHJELMA 

Sähköinen laskutus, Finvoice 
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ASTERI LÄHETELASKUTUS 
 

Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa. Se sisältää seuraavat 

toiminnot: 

 

Suoramaksu ja Kuluttajan e-lasku 

- tukee suoramaksua ja kuluttajan e-laskua 

- laskuttajailmoituksen teko 

- vastaanottajailmoitusten käsittely 

 

Sähköinen laskutus, verkkolaskutus, e-Lasku, Finvoice 

- voit tuottaa laskuista sähköiset verkkolaskut Finvoice-muotoisena 

 

iPost eKirje 

- voit tuottaa laskuista iPost eKirje-aineiston 

 

Sähköpostilaskutus 

- voit lähettää laskut sähköpostitse massapostituksena 

 

TILAUS – LÄHETE – LASKU –KETJU 

- voit syöttää ohjelmalle tilauksia ja tulostaa tilausvahvistukset 

- voit tehdä lähetteitä tilausten pohjalta tai tyhjästä ja tulostaa kuormakirjat eli 

lähetteet 

- voit kirjoittaa laskuja tyhjästä tai tilausten tai lähetteiden pohjalta 

- voit tulostaa tilauskannan ja lähetekannan 

 

KERÄILYLASKUTUS 

- voit laskuttaa kaikkien asiakkaiden kaikki lähetteet tai valittujen asiakkaiden 

valitut lähetteet automaattisesti 

 

SARJALASKUTUS 

- ohjelma kirjoittaa automaattisesti suuren määrän laskuja halutuille asiakkaille 

siten, että kaikilta laskutetaan yksilölliset summat tai samat summat 

 

MAKSUERÄLASKUTUS 

- osamaksua, leasingia ja vuokria varten 



 4 

 

TULOSTAMINEN ERÄAJONA 

- voit tulostaa suuren määrän laskuja yhdellä painalluksella 

- yksi lasku kullekin A4-arkille 

- kolme tilisiirtoa kullekin A4-arkille 

 

 

 

LASKUJEN, TILAUSTEN JA LÄHETTEIDEN PERÄÄNLUKU 

- voit tuoda toisesta koneesta tai saman koneen toisesta laskutustietokannasta 

laskuja, tilauksia tai lähetteitä olemassaolevien perään 

- voit kirjoittaa tilausvahvistukset ja lähetteet toisella koneella ja siirtää ne 

laskutettaviksi toiselle koneelle 

 

LASKUJEN TUONTI MUUSTA JÄRJESTELMÄSTÄ 

- voit tuoda laskut esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmästä tekstitiedoston 

muodossa Asteri Laskutus-ohjelmalle 

 

LASKUSAATAVARAHOITUS 

- ohjelma tekee laskusaatavarahoitusaineiston (Factoring-aineiston) 

rahoitusyhtiölle, mm. Nordea Rahoitus, OKO laskusaatavarahoitus 

 

TOIMII YHTEEN 

- Asteri Tilaustenkäsittelyn kanssa: laaja myynti- ja ostotilausten sekä varaston 

hallintajärjestelmä. Tilaustenkäsittelyssä tehdyt lähetteet voidaan siirtää Asteri 

Lähetelaskutukseen laskuttamista ja reskontran hoitoa varten 

- Asteri Kirjanpidon kanssa: laskutus- ja suorituspäiväkirja 

- Asteri Ostoreskontran kanssa: rahoitusennuste 
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TILAUS – LÄHETE – LASKU –KETJU 

 

- voit syöttää ohjelmalle tilauksia ja tulostaa tilausvahvistukset 

- voit kirjoittaa lähetteitä tilausten pohjalta tai tyhjästä ja tulostaa kuormakirjat eli 

lähetteet 

- voit kirjoittaa laskuja tyhjästä tai tilausten tai lähetteiden pohjalta 

- voit tulostaa tilauskannan ja lähetekannan 
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KERÄILYLASKUTUS 

 

- voit laskuttaa kaikkien asiakkaiden kaikki lähetteet tai valittujen asiakkaiden 

valitut lähetteet automaattisesti 
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MAKSUERÄLASKUTUS 

 

- osamaksua, leasingia ja vuokria varten 
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TULOSTAMINEN ERÄAJONA 

 

- voit tulostaa suuren määrän laskuja yhdellä painalluksella 

- yksi lasku kullekin A4-arkille 

- kolme tilisiirtoa kullekin A4-arkille 

 

Ohjelma "piirtää" tarvittaessa tilisiirtolomakkeet blancopaperille 

 

Sähköinen laskutus, kuluttajan e-Lasku, suoramaksu 

 

- ohjelma muodostaa e-Laskut ja suoramaksut 
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LASKUJEN, TILAUSTEN JA LÄHETTEIDEN PERÄÄNLUKU 

 

- voit tuoda toisesta koneesta tai saman koneen toisesta laskutustietokannasta 

laskuja, tilauksia tai lähetteitä olemassaolevien perään 

- voit vaikkapa kirjoittaa tilausvahvistukset ja lähetteet toisella koneella ja siirtää 

ne laskutettaviksi toiselle koneelle 
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LASKUJEN TUONTI MUUSTA JÄRJESTELMÄSTÄ 

 

- voit tuoda laskut esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmästä tekstitiedoston 

muodossa Asteri Laskutus-ohjelmaan. Katso tarkempi tietuekuvaus sivulta 

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

 

 

E-KIRJE JA VERKKOLASKU 

 

- läheteosassa on mahdollisuus sähköiseen laskutukseen: 

- Finvoice 

- eKirje 

 

 

 

 
 

 

 

 



 15 



Asteri ohjelmat      Atsoft Oy Mäkinen      www.atsoft.fi      atsoft@atsoft.fi      (09)350 7530 

Hinnasto 7.9.2022 
Työasemaversiot 
 

KIRJANPITO mm. Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt 500 € 

- Tapahtumat netistä pdf-tiliotteen automaattinen tiliöinti, lisäosa kirjanpitoon 300 € 

- Tuloveroilmoitus Yhteisön sähköinen tuloveroilmoitus, lisäosa kirjanpitoon 300 € 

- Johdon raportointi Seurantakohdeanalyysit, tehokkaat kustannuspaikat 300 € 

MONIPANKKI Pankkiyhteysohjelma WS-kanavassa liikennöintiin 500 € 

PALKANMAKSU Palkanlaskenta, OmaVero, tulorekisteri 

verkkopalkka lisäpalveluna  
500 € 

LASKUTUS Laskutus, asiakas- ja tuotekortisto, myyntireskontra, 

Finvoice, e-lasku, suoramaksu, massalaskutus  
800 € 

OSTORESKONTRA Ostolaskujen seurantaan, tiliöintiin, kustannuspaikkaseurantaan 500 € 

ISÄNNÖINTI taloyhtiön vastikeseurantaan, vuokranantajalle, asuntosijoittajalle 500 € 

TEHTÄVÄSEURANTA asiakashallinta / CRM tilitoimistoille ja palveluyrityksille 500 € 
 

 

Ylläpitosopimus 

Ylläpitosopimus Neuvontapalvelu, päivitykset netistä, 

laskutetaan yhdessä erässä kalenterivuoden loppuun  
alk. 17 € /kk/ohjelma 

postitoimitus cd-levy ja päivitysvihkonen postitse ylläpito-ohjelmaan alk. 24 € /v/ohjelma 

   
 

 

Päivitykset ei-ylläpitosopimusasiakkaalle 

Päivitysmaksu Päivitysmaksu uusimpaan ohjelmaversioon, kun ei ole voimassa olevaa 

ylläpitosopimusta. Puolet ohjelman uushankintahinnasta. 
alkaen 

250 € 
 

 

Puhelintuki, etätukineuvonta 

Etätukineuvonta Maksullista, kun neuvotaan 

- ohjelmaa, johon ei ole ylläpitosopimusta 

- asiaa, joka ei sisälly ylläpitosopimukseen 

- verkkoasennuksiin liittyvää asiaa 

- e-lasku ja suoramaksuselvittelyä 

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 

Koulutuspäivä Hki  3h täsmäkoulutus Atsoftin toimistolla  360 € 

Koulutuspäivä 

asiakkaan luona 

Koulutuspäivä asiakkaan luona alkaen 1000 €/päivä,  

 
alkaen 

1000€ /päivä 

Tuntiveloitus Ylläpitosopimukseen kuulumattomat neuvonnat ja muut työt, esim. 

asiakaskohtainen koulutus. 
240 €/h 

Postituskulut Lisätään postipakettina lähetettäviin ohjelmatoimituksiin 24 € 

Monen käyttäjän 

lisenssit 

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/ 

 

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



