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ASTERI ISÄNNÖINTI 
 

Asteri Isännöinti-ohjelma on tarkoitettu taloyhtiön vastikkeiden, vuokrien ja 

muiden maksujen seurantaaan. Ohjelmistolla laaditaan luettelo huoneistoista ja 

määritellään kullekin huoneistolle vuokrapaikkojen veloitusyksiköt, tulostetaan 

maksutilisiirrot ja seurataan kumulatiivisesti huoneistojen maksamia 

vastikkeita ja verrataan niitä tavoitereskontraan. 

 

Case: kolme eri käyttöä 
- Isännöitsijälle: As.oy:n vastikelaskutukseen, isännöitsijäntodistusten 

tulostamiseen, osake- ja osakasluetteloiden tulostamiseen jne 

- Vuokrataloyhtiöille,asuntoloille: vuokralaskutukseen 

- Kiinteistösijoittaja, omistaa eri puolilla useita huoneistoja: 

vuokralaskutukseen 

 

Toimintoja 
- osakeluettelon ylläpito ja tulostus, ääniluettelo 

- talonkirjaotteiden ylläpito ja tulostus 

- tilisiirtojen tulostus 

• viitenumero on maksajakohtainen, sama joka kuukaudelle 

- e-lasku ja suoramaksu, laskuttajailmoituksen muodostus 

- reskontra 

• suoritusten kirjaaminen käsin tai pankista noudetusta viitemaksut 

tai SEPA XML -aineistosta. 

• maksutavoitelista 

• suorituslista 

• erolista 

• saldoluettelo 

• vuokrankantokirja 

• tiliote 

• maksukehotukset, korkolaskut 

- yhteydet Asteri Kirjanpito –ohjelmaan 

- lukemalaskutus: esim. sähkön tai veden kulutukseen perustuen 

- lainaosuuslaskelma 

- isännöitsijäntodistus 

-  
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Mitat 
 

- rajattomasti huoneistoja / taloyhtiö 

- rajattomasti vuokrapaikkoja / taloyhtiö 

- rajattomasti suorituksia / taloyhtiö / kuukausi 

- rajattomasti suorituksia / taloyhtiö / seurantajakso (=vuosi) 

- taloyhtiöiden lukumäärää ei ole rajattu 

 

Laitevaatimukset 
Suositus Windows 10 (toimii myös Windows 7:ssa) 

 

 

Miten ohjelman voi ostaa? 

Ohjelman voi ostaa Atsoftista puhelimitse tai sähköisesti: 

• Soita (09)350 75 30 

• Täytä tilauslomake www.atsoft.fi/osto.htm 

 

Mitä toimitus sisältää? 

Ohjelman hintaan sisältyy  

• Isännöintiohjelman monitaloyhtiöversio 

• käyttöohje 

 

Millainen on ohjelman ylläpitosopimus? 

• Ohjelman ylläpitosopimus kattaa ohjelmapäivitykset ja käyttäjätuen 
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Huoneiston tiedot tarvitaan mm. isännöitsijäntodistukseen. 

 

Asukkaat 

Huoneistossa voi olla rajoittamaton määrä asukkaita. Nämä näkyvät sitten 

talonkirjaotteessa ja asukasluettelossa. 

 

Maksajat 

Asukkaat-taulun pikanäppäimiä (F2 ja F5) käyttämällä saat siirrettyä yksittäisiä 

asukkaita tai pariskunnan yhdeksi maksajaksi. 

 

Omistajat 

Maksajat-taulun pikanäppäintä (F4) käyttämällä saat maksajan ainoaksi 

omistajaksi. Jos omistajia on useita, syötetään ne ensin Maksajat-tauluun josta 

siirretään Omistajiin. 

 

Viitenumerot 

Kullakin maksajalla on ko. huoneistoa kohden sama viitenumero koko vuoden. 

 

Kertoimet 

Kertoimet voidaan määrittää tulemaan automaattisesti huoneiston tiedoista, 

kuten tässä, esim. vastikkeet neliömäärän mukaan, vesimaksu asukasmäärän 

mukaan. 
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Kaikkien tulosteiden 

kirjasintyypin voi vapaasti 

valita 
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Vuokrapaikkoja voi olla rajoittamaton määrä. Tulosteille mahtuu kauniisti 

yleensä 6 vuokrapaikkaa sekä ”muut” ja ”yhteensä” –sarakkeet. 

 

A-hinnoiksi syötät valintasi mukaan vastike/neliö, autopaikka/kpl, 

vesimaksu/henkilö jne. 

 

Vuokrapaikat voit tiliöidä valmiiksi siirtoa varten Asteri Kirjanpitoon. 

 

Vuokrapaikat voit määrittää muuttumaan kuukausikohtaisesti. Esimerkiksi voit 

lisätä ylimääräisen vastikkeen johonkin kuukauteen. Nämä muutokset koskevat 

kaikkia huoneistoja kerrallaan. 
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SUORITUSTEN KIRJAAMINEN 
Saapuneet suoritukset voidaan kirjata reskontraan yksitellen syöttämällä 

viitenumero, suorituksen määrä, suorituspäivä ja kirjanpidon tilinumero. 

Ohjelma kohdistaa suoritukset vanhimpaan tai suorituskuukauden saldoon, 

valintasi mukaan. 

 

Suoritukset voi myös kirjata konekielisestä tapahtumaluettelosta 

automaattisesti reskontraan. Ohjelma kohdistaa tapahtumat viitenumeron 

perusteella ja kirjaa ne reskontraan. 
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Yhteydet Asteri Kirjanpitoon: 

- suorituspäiväkirja 

• yllä tileittäin 

• alla tapahtumittain 
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Lainaosuuslaskelma 
 

 

 

Lainaosuuslaskelmalla voidaan luoda uusia lainoja, syöttää niiden perustietoja, 

yhdistää laina tiettyyn rahoitusvastikkeeseen, laskea huoneistojen osuudet ko. 

lainasta, tulostaa listaukset sekä tilisiirrot joilla lainaosuuden voi maksaa kerralla 

kokonaan pois. 
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 Käyttöohjeet, opiskeluvideo 
 

• Ohjelman mukana toimitetaan 160 sivuinen käyttöohje 

• Kotisivuillamme on itseopiskeluvideo, jossa on lähes 50 aihetta 

isännöintiohjelman käyttöön liittyen 
 

 

 
 



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/



