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1 TUKI JA INTERNET 

Yhteystiedot: 

Puhelin (09) 350 7530 

Email atsoft@atsoft.fi 

Internet www.atsoft.fi 

 

 

Internet-sivuiltamme löydät kattavasti ajankohtaisia neuvoja, 

kurssimateriaalia sekä etätuen, päivitykset ja ohjekirjat. 

 

Vinkki! Ohjelman mukana asentuu pdf-muotoinen käyttöohjekirja 

koneellesi, minkä saat auki Yritysluettelo-ikkunasta valinnalla 

Ohje|Avaa ohjekirja. 

 

Vinkki! Pdf-muotoisesta ohjekirjasta etsiminen on kätevää hakusanan 

avulla (ctrl+F). 

 

 

 

 

mailto:atsoft@atsoft.fi
http://www.atsoft.fi/
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2 ASENTAMINEN 

2.1 ASENTAMINEN YHDELLE KONEELLE 

Ohjelman ensiasennuksen voi asentaa internetistä lähetelaskutuksen 

tukisivuilta www.atsoft.fi/tukiwa.html kohdasta 5 A. Asentamisessa 

tarvittavat tunnukset saat Atsoftista. Suosittelemme asentamista 

internetistä, koska sieltä asentuu aina kaikista tuorein ohjelmaversio. 

 

CD-levyltä asentaminen tapahtuu seuraavasti: 

 

Käynnistä Windows. 

1) Sammuta käynnistä olevat ohjelmat. 

2) Laita levy cd-rom-asemaan. Jos asennus-ikkuna ei avaudu hetken 

kuluttua, valitse Käynnistä|Suorita x:\asenna.exe (x on 

esimerkissämme cd-rom -aseman tunnus, vaihda tämän tilalle oikea, 

esim. d). 

3) Aloita ohjelman asennus painamalla Asenna ensiasennus -painiketta. 

Valitse Jatka. Jos asennus tässä vaiheessa herjaa käynnissä olevista 

ohjelmista, palaa kohtaan 2. 

4) Asennusohjelma ehdottaa hakemistoksi c:\winls-hakemistoa. 

Hyväksy tämä painamalla Asenna -painiketta. 

5) Asennusohjelma luo tarvittavat hakemistot, kopioi tarvittavat 

tiedostot sekä luo käynnistysvalikkoon käynnistyskuvakkeen 

ohjelmaa varten. 

6) Siirrä pikakuvake työpöydälle klikkaamalla sitä avautuneesta 

ikkunasta hiiren oikealla painikkeella kerran ja valitsemalla 

Lähetä|Työpöytä(luo pikakuvake). Sulje pikakuvakeikkuna 

ruksista. Sulje cd-levyn valikko valitsemalla Sulje. 

7) Ohjelma on käyttövalmis. Käynnistä se napsauttamalla hiiren 

vasemmanpuoleista painiketta tai valitsemalla käynnistyskuvake ja 

painamalla ENTER. Aloita ohjelman käyttö. 

 

http://www.atsoft.fi/tukiwa.html
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2.2 ASENTAMINEN LÄHIVERKKOON 

Ohjelma on tarkoitettu alun perin yhden käyttäjän järjestelmäksi, mutta 

sitä voi tiettyjen edellytysten rajoissa käyttää verkossa.  

 

Mikäli ohjelma asennetaan lähiverkon kautta käytettäväksi useassa 

koneessa, tarvitaan jokaista lisäkonetta varten oma lisenssi (lisätietoja 

lisensseistä osoitteessa http://www.atsoft.fi/lisenssi.htm) 

 

2.2.1 MITEN VERKKOKÄYTTÖ TOTEUTETAAN 

1. Asenna laskutus (myöhemmin WLS) serverille C:\WINLS-

hakemistoon  

2. Asenna WLS työasemiin C:\WINLS-hakemistoon (jotta DLL:t ja 

OCX:t asentuvat)  

3. Poista työasemista C:\WINLS-hakemistot  

4. Laita serverikoneen WLS:n laskutustilan ja reskontran perustiedot 

viittaamaan pelkkiin tiedostoihin ilman polkunimiä  

5. Jaa serverin C:-asema nimellä LASKUTUS luku- ja kirjoitusoikeuksin  

6. Yhdistä työasemat serverin C:-asemaan (LASKUTUS) kirjaimelle L:  

7. Tee työasemien työpöydälle pikakuvake viittaamaan 

L:\WINLS\WINLRK.EXE-tiedostoon 

 

2.2.2 MIKÄ ON MAHDOLLISTA VERKKOKÄYTÖSSÄ 

• eri yrityksiä voi käsitellä eri koneilta samanaikaisesti  

• saman yrityksen laskunsyöttötila voi olla usealla koneella 

samanaikaisesti auki. Laskuja (ja lähetelaskutusosalla tilauksia ja 

lähetteitä) voi kirjoittaa samanaikaisesti usealla koneella. Ohjelma 

huomauttaa, jos yrität tallentaa eri koneilta samannumeroisen laskun, 

jolloin pääset vaihtamaan tilalle vapaan laskunnumeron. Asiakas- ja 

tuoteikkunoissa voi muokata ja lisäillä vapaasti, mutta muutokset 

näkyvät toisella koneella vasta, kun ko. ikkunat on putsattu 

uudelleenkäynnistyksellä tai sulkemalla ja avaamalla ikkuna.  

• Saman yrityksen myyntireskontra voi olla auki samaan aikaan, kun 

toisella koneella on yrityksen laskunsyöttö tai myyntireskontra auki.  

 

http://www.atsoft.fi/lisenssi.htm
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2.2.3 MIKÄ EI OLE MAHDOLLISTA VERKKOKÄYTÖSSÄ 

• asiakas- ja tuotekortisto-työvaiheita ei voi käyttää, jos toisella koneella 

on samanaikaisesti käynnissä saman yrityksen laskunsyöttö  

• ym. tapauksissa tulee virhe couldn't lock table tai file/path access error  

• kortistojen käsittely onnistuu tällöinkin laskunsyöttö-työvaiheen 

asiakas- ja tuote-ikkunoissa 

 

2.3 PILVIKÄYTÖN OMINAISUUKSIA 

Asteri-ohjelmia voi käyttää myös pilvessä. 

 

Katso tarkempia ohjeita nettisivulta 

 

http://www.atsoft.fi/asteri-pilvi.htm 

 

 

http://www.atsoft.fi/asteri-pilvi.htm
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3 TILAUSTEN KÄSITTELY JA 

LÄHETELASKUTUS 

3.1 JOHDANTO 

Ohjelmalla voidaan toteuttaa koko toimintoketju tilauksesta 

lähetteeseen, laskuun ja maksumuistutukseen. Tilauksen yhteydessä 

voidaan tulostaa tilausvahvistus. Toimituksen yhteydessä voidaan 

kirjoittaa lähete joko tilauksen pohjalta tai tyhjästä. Lasku voidaan 

kirjoittaa tilauksen tai lähetteen pohjalta tai tyhjästä. Ohjelmalla saadaan 

myös tulostettua tilaus- ja lähetekanta. 

 

3.2 TILAUSVAHVISTUKSEN MÄÄRITTÄMINEN 

Tilausvahvistuksen tulostusasu perustuu lomakesovitukseen. 

Tilausvahvistukselle haluttu lomakesovitus määritetään valinnan 

Määritä|Perustiedot välilehdellä Tiedostot ja tulostus kohdassa 

Tilaussovitus. 

 

3.3 TILAUKSEN KIRJOITTAMINEN 

1) Laskunsyöttötilassa aseta valintapainike osoittamaan, että tämä on 

tilaus. 

2) Kirjoita tilauksen otsikkotiedot ja tuoterivit. 

3) Tulosta tilausvahvistus Tulosta-painikkeesta tai valinnalla 

Tulosta|Lasku/kuitti/tilaus/lähete tai valinnalla Tiedosto|Tulosta. 

Tällöin ohjelma tarjoutuu myös tallentamaan tilauksen. Pelkkä 

tallennus ilman tulostusta on myös mahdollinen Tallenna-

painikkeesta tai valinnalla Tiedosto|Tilaus|Tallenna. 
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3.4 TILAUSKANNAN TULOSTAMINEN 

Tilauskanta tulostetaan laskunsyöttötilan toiminnolla 

Tulosta|Tilauskanta. Tilaus- ja lähetekannan voi rajata 

asiakasnumeron, lähete- ja tilausnumeron sekä päivämäärän mukaan. 

 

 

3.5 VANHAN TILAUKSEN AVAAMINEN 

Vanha tilaus voidaan avata korjattavaksi, lähetteen tai laskun pohjaksi 

tai muuten vain katseltavaksi Avaa-painikkeella tai toiminnolla 

Tiedosto|Tilaus|Avaa. 

 

Vanhaa tilausta avattaessa näyttää nyt avoimet ja erääntyneet ja laskee 

tuoterivit läpi. 
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3.6 LÄHETTEEN MÄÄRITTÄMINEN 

Lähetteen tulostusasu perustuu lomakesovitukseen. Lähetteen 

lomakesovitus määritetään valinnan Määritä|Perustiedot välilehdellä 

Tiedostot ja tulostus kohdassa Lähetesovitus. 

 

Yleensä lähetteelle ei tulostu hintatietoja. Jos kuitenkin haluat ne 

näkyviin, valitse Määritä|Tilaus/lähete-tuoterivi ja rastita kohta 

”Tulosta a-hinta läheteriville”. 

 

 
 

Näin a-hinta tulee näkyviin niillekin riveille, jotka on 

lomakesovituksessa koodattu @LÄHETERIVI-muuttujaa käyttäen. 

 

Ikkunasta löytyy myös rastitusmahdollisuus ”Ei ”Tilaus”-tekstiä, kun 

tehdään tilauksesta lähete tai lasku”, jolloin tulee vain Lähete-teksti 

laskua tehtäessä. 
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3.7 EAN-VIIVAKOODIN TULOSTUMINEN 

Laskuun, kuittiin, tilaukseen, lähetteeseen ja omalomakkeelle voidaan 

tulostaa EAN-viivakoodi. Määritykset ovat laskunsyöttötilassa kohdassa 

Määritä|EAN-viivakoodi tuoteriville.  

 

EAN-viivakoodin tietosisältö voi olla eri kuin tuotekoodi. EAN 

viivakoodia varten lomakesovituksen tuoterivejä on harvennettava, jotta 

viivakoodi ei tulostu seuraavien tuoterivien päälle. EAN viivakoodi 

tulostuu noin 4 rivin korkuisena ja voidaan valita tulostettavaksi 

tuoterivin alle tai tuoterivin loppuun.  

 

Myös seuraavia lomakemuuttujia voidaan käyttää: 

@EANPÄÄLLE = asettaa EAN-viivakoodit tulostumaan (esim. 

omalomakesovitus "kerälylista.lom" voisi tulostaa 

EAN-viivakoodit 

@EANPOIS = poistaa EAN-viivakooditulostuksen (yleensä tätä 

ei tarvita) 

@EAN(1)  = tulostaa 1. tuoterivin EAN-viivakoodin (kun 

laskun tuoterivit halutaan kohdistaa tarkasti). 

Suluissa sen rivin numero, jonka viivakoodi halutaan 

tulostaa . 
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3.8 LÄHETTEEN KIRJOITTAMINEN 

1) Jos haluat ottaa lähetteen pohjaksi tilauksen, valitse Avaa-painike 

tai Tiedosto|Tilaus|Avaa. Halutessasi voit myös kirjoittaa lähetteen 

tyhjästä. 

2) Laskunsyöttötilassa aseta valintapainike osoittamaan, että tämä on 

lähete. 

3) Kirjoita lähetteen otsikkotiedot ja tuoterivit. 

4) Tulosta lähete Tulosta-painikkeesta tai valinnalla 

Tulosta|Lasku/kuitti/tilaus/lähete tai valinnalla Tiedosto|Tulosta. 

Tällöin ohjelma tajoutuu myös tallentamaan lähetteen. Pelkkä 

tallennus ilman tulostusta on myös mahdollinen, Tallenna-

painikkeesta tai toiminnolla Tiedosto|Lähete|Tallenna. 

5) Jos olit avannut tilauksen lähetteen pohjaksi, ohjelma tarjoaa tilausta 

poistettavaksi kovalevyltä. Näin kovalevylle jää vain toimittamaton 

tilauskanta. 

 

3.9 LÄHETEKANNAN TULOSTAMINEN 

Lähetekanta tulostetaan laskunsyöttötilan toiminnolla 

Tulosta|Lähetekanta. Tilaus- ja lähetekannan voi rajata 

asiakasnumeron, lähete- ja tilausnumeron sekä päivämäärän mukaan. 
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3.10 VANHAN LÄHETTEEN AVAAMINEN 

Vanha lähete voidaan avata korjattavaksi, laskun pohjaksi tai muuten 

vain katseltavaksi Avaa-painikkeella tai toiminnolla 

Tiedosto|Lähete|Avaa. 

 

3.11 LASKUN KIRJOITTAMINEN 

Lasku voidaan kirjoittaa tyhjästä tai sen pohjaksi voidaan avata lähete tai 

tilaus Avaa-painikkeella tai  toiminnoilla Tiedosto|Tilaus|Avaa tai 

Tiedosto|Lähete|Avaa. 

 

Jos olit avannut tilauksen tai lähetteen laskun pohjaksi, ohjelma tarjoaa 

tilausta tai lähetettä poistettavaksi kovalevyltä. Näin kovalevylle jää vain 

toimittamaton tilauskanta ja laskuttamattomat lähetteet. 

 

3.12 KERÄILYLASKUTUS 

Kun samoille asiakkaille on kertynyt useita lähetteitä, voidaan heille 

lähettää koontilaskut, joissa kaikki lähetteet ovat yhdessä laskussa. Tämä 

toteutetaan toiminnolla Tiedosto|Keräilylaskuta. Tällöin ohjelma käy 

läpi lähetteet ja kokoaa ne asiakkaittain laskuiksi.  

 

Voit valita, haluatko keräilylaskuttaa kaikkien asiakkaiden kaikki 

lähetteet (Tiedosto|Keräilylaskuta|Kaikki) vai valittujen asiakkaiden 

valitut lähetteet (Tiedosto|Keräilylaskuta|Valitut). 

 

Kun ohjelma kysyy ‘Laskutuslisä keräilylaskuihin’, voit määrätä, että 

kaikkiin laskuihin tulee laskutuslisä tai muita vastaavia yhteisiä rivejä. 

Ruksaa tällöin ‘kirjoita joka laskuun seuraavat rivit’-kohta ja kirjoita 

taulukkoon haluamasi rivit.  

Huom! Kaikkiin sarakkeisiin on hyvä syöttää jotakin, mutta varsinkin 

brutto-sarake on tärkeä: muuten ei ko. rivi tule mukaan laskun 

loppusummaan. 

 

Ohjelman kokoamia laskuja voidaan tarkastella ja korjailla toiminnolla 

Tiedosto|Avaa vanha lasku. Laskut voidaan tulostaa yksitellen, 

eräajona toiminnolla Tiedosto|Tulosta eräajona tai  

Tiedosto|Tulosta 3 tilisiirtoa arkille. 
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Viitteenne- ja Viitteemme-kentän saat siirtymään lähetteiltä laskuihin 

myös keräilylaskutuksessa. Määrityksen teet valinnalla 

Tiedosto|Keräilylaskuta|Asetukset. 

 

 
 

 

Keräilylaskutuksessa ei tule Lähete / .. / .. -riville lähetteen 

loppusummaa, jos on Määritä|Tilaus/lähete-tuoterivi –toiminnossa 

rastitettu "Ei lähetteen loppusummaa, kun keräilylaskutetaan". 

 

3.13 LASKUJEN, TILAUSTEN JA LÄHETTEIDEN 

PERÄÄNLUKU 

Asteri Windows Lähetelaskutuksen avulla voit siirtää laskuja, tilauksia 

tai lähetteitä koneelta toiselle tai tietokannasta toiseen siirtotiedoston 

avulla. Voit esimerkiksi kirjoittaa tilausvahvistukset ja lähetteet yhdellä 

koneella ja siirtää ne sitten toiselle koneelle muistitikun tai sähköpostin 

välityksellä laskuttamista varten. Tai voit tehdä lähetteet Asteri 

Tilaustenkäsittelyllä tai Asteri Tehtäväseurannalla ja tuoda ne 

siirtotiedoston tuonnilla Asteri Lähetelaskutukseen. Toimi seuraavasti: 

 

1) Mene sille koneelle, josta haluat siirtää laskuja, tilauksia tai 

lähetteitä. 

2) Käynnistä lähetelaskutusohjelma, valitse yritys ja tietokanta ja avaa 

laskunsyöttötila. 

3) Katso, minkä numeroiset laskut, tilaukset tai lähetteet haluat viedä 

toiselle koneelle. Katsominen tapahtuu Avaa-painikkeella tai 

valinnalla Tiedosto|Avaa vanha lasku, Tiedosto|Tilaus|Avaa tai 

Tiedosto|Lähete|Avaa. Kirjoita ensimmäinen ja viimeinen numero 

muistiin ja paina Peruuta. 

4) Valitse Tiedosto|Siirtotiedosto|Vie. 
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5) Valitse, haluatko viedä laskuja, tilauksia vai lähetteitä. 

6) Syötä laskun, tilauksen tai lähetteen numerot, mistä mihin haluat 

viedä. 

7) Syötä siirtotiedoston nimi, esimerkiksi c:\winls\firma\siirto.wls. 

8) Paina Vie. 

9) Siirrä luomasi tiedosto vastaanottavalle koneelle. Voit esimerkiksi 

kopioida c:\winls\firma\siirto.wls -tiedoston muistitikulle tai lähettää 

sähköpostin liitteenä. 

10) Mene sille koneelle, jonne haluat siirtää laskuja, tilauksia tai 

lähetteitä. 

11) Käynnistä lähetelaskutusohjelma, valitse yritys ja tietokanta ja avaa 

laskunsyöttötila. 

12) Valitse Tiedosto|Siirtotiedosto|Tuo. 

13) Valitse, haluatko tuoda laskuja, tilauksia vai lähetteitä. 

14) Syötä siirtotiedoston nimi, esimerkiksi a:\siirto.wls. 

15) Paina Tuo. 

16) Käytä Avaa-painiketta tai valintaa Tiedosto|Avaa vanha lasku, 

Tiedosto|Tilaus|Avaa tai Tiedosto|Lähete|Avaa ja tarkista, että 

aineisto on tullut perille. 
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4 ASIAKASKOHTAINEN 

TUOTEKORTISTO/HINNASTO 

Normaali, kaikille yhteinen tuotekortisto on entiseen tapaan esimerkiksi 

tuote.wtk, ja se määritellään valinnalla Määritä|Perustiedot. 
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4.1 KORTISTOJEN PERUSTAMINEN 

Kaikille yhteisen tuotekortiston lisäksi voit luoda asiakaskohtaisia 

tuotekortistoja nimelle asno.wtk (siis 1001.wtk, 1002.wtk jne.). Niissä 

voi olla mukana kaikki tuotteet tai vain ne tuotteet, joissa ko. asiakkaalle 

on olemassa poikkeuksellinen hinta. 
 

Asiakaskohtaiset tuotekortistot saat luotua kopioimalla tuote.wtk:ta 

haluamillesi nimille ja muokkaamalla niitä. Kortiston muokkaus 

tapahtuu tuotekortisto-työvaiheessa: valitse Tiedosto|Avaa kortisto ja 

avaa kukin asiakaskohtainen kortisto vuorotellen ja muokkaa. 
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Voit myös kirjoittaa asno.wtk:t tyhjästä lähtien. Tuotekortisto-

työvaiheessa on tätä varten toiminto Tiedosto|Uusi kortisto. 
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4.2 KÄYTTÖ 

Kun syötät laskun tuoteriville tuotenumeron, ohjelma etsii 

asiakaskohtaisesta tuotekortistosta hinnan ym. tiedot. Jos ko. tuotetta ei 

löydy asiakaskohtaisesta tuotekortistosta, ohjelma käyttää yhteistä 

tuotekortistoa. 

 

Kun syötät nimikkeen osan ja painat F8, ohjelma etsii tuotteen yhteisestä 

tuotekortistosta. Kun valitset tuotteen, ohjelma etsii tuotenumeron 

perusteella ensin asiakaskohtaisesta kortistosta ja sitten tarvittaessa 

yhteisestä tuotekortistosta, kunnes löytää ko. tuotenumeron. 

 

Laskuntallennuksen yhteydessä uudet tuotteet tallentuvat yhteiseen 

tuotekortistoon. 

 

4.3 TILASTOT 

Myyty kpl, myyty euro ja varastossa kpl -tiedot tallentuvat yhteiseen 

tuotekortistoon. 

 

Tilasto-valikon tulosteet ottavat numero-, nimi- ja myyntihinta-tiedot 

yhteisestä tuotekortistosta, mutta myydyt kappalemäärät ja myydyt 

euromäärät todellisista tuoteriveistä. 

 

HUOM! Uudet tuotteet on siis aina lisättävä ainakin 

yhteiseen tuotekortistoon.  



Asteri Lähetelaskutus – Käyttöohje                                                         21/84 
   

 

     

5 SARJALASKUTUS 

5.1 JOHDANTO 

Sarjalaskutuksessa ohjelma tuottaa automaattisesti samantyyppisiä 

laskuja isolle joukolle asiakkaita. Toimintoa käytetään esimerkiksi 

jäsenmaksujen, lehtitilauksien, vuokrien tai muiden isoille joukoille 

tulostettavien laskujen toteuttamiseen. Voit valita, että kaikilta 

laskutetaan sama summa (Tiedosto|Sarjalaskuta|Sama summa 

kaikilta) tai että laskutettava summa vaihtelee sen mukaan, mitä olet 

kullekin asiakkaalle ilmoittanut asiakaskortiston koodirivi-kentässä 

(Tiedosto|Sarjalaskuta|Asiakaskohtainen summa koodirivi-sarasta). 

Hyvin monipuolisia laskuja saat tehtyä valinnalla Monirivinen lasku 

asiakaskortistosta. Ennen lopullista tulostusta laskuja voidaan vielä 

tarpeen mukaan muunnella ja viimeistellä. 

 

5.2 SAMA SUMMA KAIKILTA 

Kun tarvitaan kaikille asiakkaille samansummainen lasku, toimi 

seuraavasti: 

 

1) Tuota kortisto niistä asiakkaista, joille haluat tehdä sarjalaskut. 

Kortisto saattaa olla koko asiakaskortisto asiakas.wak, tai jokin 

rajattu osakortisto. Tarvittaessa käytä asiakaskortisto -työvaihetta 

rajaten osakortisto ja tallettaen se toiseksi asiakaskortistoksi. 

2) Laskunsyöttötilassa kirjoita tuoteriveiksi ne tuoterivit, jotka haluat 

kaikkiin laskuihin tulevaksi. 

3) Valitse Tiedosto|Sarjalaskuta|Sama summa kaikilta ja määritä, 

mikä asiakaskortisto sisältää ne asiakkaat, joille haluat 

samansummaiset laskut. Tämän jälkeen ohjelma tuottaa kovalevylle 

sarjalaskut. 

4) Jos haluat hieman muunnella joidenkin asiakkaiden laskuja, voit nyt 

vapaasti availla niitä korjattavaksi Avaa-painikkeella tai toiminnolla 

Tiedosto|Avaa vanha lasku. 

Tulosta laskut valinnalla Tiedosto|Tulosta eräajona tai 

Tiedosto|Tulosta 3 tilisiirtoa arkille.  
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5.3 ASIAKASKOHTAISESTI VAIHTELEVA LASKU 

Kun haluat, että laskun summa ja/tai seliteteksti vaihtelee asiakkaittain, 

toimi seuraavasti: 

 

1) Tuota kortisto niistä asiakkaista, joille haluat tehdä sarjalaskut. 

Kortisto saattaa olla koko asiakaskortisto asiakas.wak, tai jokin 

rajattu osakortisto. Tarvittaessa käytä asiakaskortisto -työvaihetta 

rajaten osakortisto ja tallettaen se toiseksi asiakaskortistoksi. 

2) Syötä asiakaskortiston Koodirivi-sarakkeeseen kullekin asiakkaalle 

laskutettava summa. Jos haluat myös selitteen vaihtelevan 

asiakkaittain, kirjoita kullekin asiakkaalle oma selite johonkin 

muuhun vapaaseen kenttään. 

3) Laskunsyöttötilassa kirjoita tuoteriveiksi ne tuoterivit, jotka haluat 

kaikkiin laskuihin tulevaksi. 

4) Valitse Tiedosto|Sarjalaskuta|Asiakaskohtainen summa 

koodirivi-sarasta. 
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5) Valitse alaspudotuslistoista kohtaan ‘1.rivin a-hinta kentästä’ kenttä 

‘Koodirivi’. 

6) Jos haluat selitteet joistakin kentistä, ruksaa kyseiset kohdat ja 

valitse, mistä kentästä selite otetaan. 

7) Paina Laskuta. Paina Kyllä. 

8) Määritä asiakaskortisto, joka sisältää ne asiakkaat, joille haluat 

sarjalaskut. Tämän jälkeen ohjelma tuottaa kovalevylle sarjalaskut. 

9) Jos haluat hieman muunnella joidenkin asiakkaiden laskuja, voit nyt 

vapaasti availla niitä korjattavaksi toiminnolla Tiedosto|Avaa 

vanha lasku. 

Tulosta laskut valinnalla Tiedosto|Tulosta eräajona tai 

Tiedosto|Tulosta 3 tilisiirtoa arkille. 

 

5.4 MONIRIVINEN LASKU ASIAKASKORTISTOSTA 

Laskunsyöttötilasta löytyy Tiedosto|Sarjalaskuta|Monirivinen lasku 

asiakaskortistosta -toiminto, jolla saat tehtyä 1 - 10 tuoteriviä sisältäviä 

laskuja isolle asiakasjoukolle kerrallaan. 

 

Jokaiselle tuoteriville voit poimia tuotenumeron, nimikkeen, määrän, à-

hinnan ja alv-prosentin valitsemastasi asiakaskortiston kentästä, joten 

jokaisen asiakkaan laskun saa tehtyä yksilölliseksi. 

 

Tuotenumerolle, nimikkeelle, määrälle, à-hinnalle ja alv-prosentille voit 

antaa myös vakioarvoja, jolloin kaikille asiakkaille tulee ko. kohtaan 

sama tieto. 

 

Jos tuotenumero otetaan asiakaskortistosta tai syötetään vakioarvona, 

ohjelma etsii tuotteen tiedot tuotekortistosta. Toiminto hakee 

tuotenumeron perusteella tuotekortistosta myös ryhmän, yksikön ja 

tiliöintikoodin. 

 

Kun tuotekoodi haetaan asiakaskortiston kentästä, joka on tyhjä, jää ko. 

laskurivi pois laskusta. Siis esim. osalla asiakkailla voi olla Selite2-

kentässä tuotekoodi ja osalla ei (esim. jäsenmaksu, sisaralennus). 
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Esimerkki: Tiehoitokunnan laskutus 

 

Tiehoitokunta laskuttaa osakkailtaan maksua, joka koostuu esimerkiksi 

kaikille samansuuruisesta perusmaksusta, vaikkapa 7 euroa, ja 

osakaskohtaisesti vaihtuvasta, yksiköiden mukaan laskettavasta osasta, 

esimerkiksi 0,22 euroa/tieyksikkö. 

 

Osakaskohtaisesti vaihtuvat tieyksiköt syötetään asiakaskortistoon 

Yksiköt-kenttään: 
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Asiakaskortiston Käyntiosoite-kenttään on syötetty kiinteistön nimi. Jos 

haluat sen tulevan automaattisesti laskun otsikkotietojen viitteenne-

kenttään, tee seuraavanlainen asetus Laskunsyöttö-ikkunan Määritä-

valikon Viiteenne,viitteemme,toimitus-toiminnolla: 

 

 
 

Tiedosto|Sarjalaskuta|Monirivinen lasku asiakaskortistosta              -

toiminnolla määritellään, että asiakaskortistosta poimitaan Yksiköt-

kentästä osakaskohtainen yksikkömäärä. Se kerrotaan yksikön à-

hinnalla, esimerkiksi 0,22 euroa. Toiselle riville otetaan jokaiselle 

osakkaalle yksi kappale perusmaksuja, suuruudeltaan 7 euroa. Kun 

tiehoitokunta ei ole alv-velvollinen, alv-prosentiksi syötetään 

molemmille riveille 0. 
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Kun painat Sarjalaskuta-painiketta, pääset valitsemaan, mille 

asiakaskortistolle teet sarjalaskut. Voit käyttää yrityksen/tiehoitokunnan 

koko asiakaskortistoa tai sellaista osakortistoa, jonka olet rajannut ja 

tallentanut asiakaskortisto-työvaiheessa. 

 

Ohjelma luo laskuaineiston ja tallentaa sen laskutustietokantaan. Sieltä 

voit avata yksittäisiä laskuja katseltavaksi ja korjattavaksi toiminnolla 

Tiedosto|Avaa vanha lasku.  

 

 
 

Voit tulostaa laskut paperille tai muuhun haluamaasi muotoon 

esimerkiksi Tiedosto-valikon toiminnoilla 

- Tulosta eräajona 

- Tulosta 3 tilisiirtoa arkille 

- Verkkolasku 
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6 MAKSUERÄLASKUTUS 

6.1 JOHDANTO 

Maksuerälaskutus on tarkoitettu esimerkiksi osamaksun, leasingin ja 

vuokrien laskuttamiseen. 

 

Voit luoda laskuja kerrallaan yhdelle asiakkaalle tai kokonaiselle 

asiakaskortistolle. Voit määrittää erien lukumäärän, summan, eräpäivät, 

niiden välit ja laskuihin tulostuvat tuoterivit. 

 

Luotuja maksuerälaskuja voit muokata vapaasti avaamalla ne 

korjattavaksi Avaa-painikkeella tai toiminnolla Tiedosto|Avaa vanha 

lasku. 

 

Maksuerälaskut voit tulostaa kerralla kätevästi toiminnolla 

Tiedosto|Tulosta eräajona tai Tiedosto|Tulosta 3 tilisiirtoa arkille. 
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6.2 LÄHTÖTIETOJEN SYÖTTÖ 

Valitse Tiedosto|Maksuerälaskutus 

 

 
 

Erien lukumäärä 

Syötä jokin luku, esimerkiksi 12 

 

Erän summa 

Syötä rahamäärä, esimerkiksi 500,00 

 



30/84               Asteri Lähetelaskutus – Käyttöohje 
 

 

               

1. eräpäivä  

Syötä jokin päivämäärä, esimerkiksi 5.6.2008 

 

Eräpäivien väli 

Valitse alaspudotuslistasta jokin viikko- tai kuukausimäärä tai kirjoita 

päivien lukumäärä. Mustalla pallukalla vahvistat valinnan. 

 

Laskun päivä 

Laskun päivällä on merkitystä lähinnä silloin, kun tulostetaan avoimet 

laskut per mennyt päivä esimerkiksi kirjanpitoa varten. 

Osamaksussa laskun päivä voi olla esimerkiksi aina sama, vaikka tämä 

päivä. Syötä silloin tekstikenttään esimerkiksi 5.6.2008. 

Leasingin ja vuokrien laskutuksessa luonnollinen laskunpäivä voisi 

vaihdella eräpäivän mukaan. Laita tällöin pallukka ko. kohtaan ja 

kirjoita tekstikenttään, montako päivää ennen eräpäivää laskunpäivä on. 

 

Tuoteriveiksi otetaan 

Tässä kohdassa voit valita, miten ohjelma muodostaa alustavat 

tuoteriviehdotukset, joita pääset vielä myöhemmin muuttamaan. 

Jos haluat, voit valita otettavaksi laskunsyöttöikkunassa olevat tuoterivit. 

Toinen vaihtoehto on kirjoittaa tekstirivit ikkunaan, esimerkiksi 

ensimmäiseksi ‘Tavaraa…’ ja toiseksi ‘Osamaksu’. Voit määrittää 

tulostumaan ’ERÄ erä/eriä kaikkiaan’ tekstin sijaan esimerkiksi 

kuukausi ja vuosi tulostettaessa vuokranmaksupankkisiirtoja. Tulostuva 

kuukausi otetaan eräpäivän kuukaudesta + montako kuukautta 

eteenpäin/taaksepäin. 

Esim:  

toukokuu/2008 

05/2008 

 

Muitakin vaihtoehtoja on, mm. erä/eriä, erä, kuukausi/vuosi, kk/vvvv tai 

’ei juoksevaa tietoa’. 

 

Paina Jatka 
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6.3 ASIAKKAIDEN VALINTA JA TUOTERIVIEN 

VIIMEISTELY 

 

 
 

Voit valita, että maksuerälaskut tuotetaan vain yhdelle asiakkaalle, eli 

sille, joka oli laskunsyöttöikkunassa valittuna ennen maksuerälaskutus-

toiminnon käynnistämistä. 

 

Kun tarvitset usealle asiakkaalle samanlaiset maksuerälaskut kerralla, 

laita pallukka kohtaan ‘Kaikille asiakkaille, jotka ovat kortistossa’ ja 

syötä tekstikenttään kortiston nimi, esimerkiksi 

c:\winls\firma\maksuera.wak. 

 

Maksuerälaskujen tietoja voit muuttaa kirjoittamalla korjaukset vapaasti 

taulukkoon. Laskunpäivä, eräpäivä, tuoterivien tekstit ja summat ovat 

tässä vielä vapaasti muokattavissa. 

 

Paina Luo. 
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6.4 MAKSUERÄLASKUJEN MUOKKAUS JA TULOSTAMINEN 

Luotuja maksuerälaskuja voit muokata vapaasti avaamalla ne 

korjattavaksi Avaa-painikkeella tai toiminnolla Tiedosto|Avaa vanha 

lasku. Silloin voit tulostaa niitä yksi kerrallaan Tulosta-painikkeella tai 

valitsemalla Tulosta|Lasku. 

 

Maksuerälaskut voit tulostaa myös kerralla toiminnolla 

Tiedosto|Tulosta eräajona tai Tiedosto|Tulosta 3 tilisiirtoa arkille. 
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7 ULKOISEN AINEISTON TUOMINEN ASTERI 

LASKUTUKSEEN  

Voit tuoda Asteri Lähetelaskutukseen laskuja, tilauksia tai lähetteitä 

muusta kuin Asteri-tuoteperheen ohjelmista, esimerkiksi 

tuotannonohjausjärjestelmästä tai nettikauppasovelluksesta. 

 

Tuominen tapahtuu laskunsyöttötilan valinnalla Tiedosto|Tuo laskut 

tekstitiedostosta (tai Tiedosto|Tuo lähetteet tekstitidostosta tai 

Tiedosto|Tuo tilaukset tekstitiedostosta). 

 

Ulkoisen aineiston siirtämistä voi hyödyntää mm.: 

- laskutustietojen siirtämiseksi tuotannonohjausjärjestelmästä  

- reskontratietojen siirtämiseksi, kun laskut on tulostettu jollain 

muulla järjestelmällä 

- tilauksien tai lähetteiden siirtämiseksi esim. kannettavalta 

tiedonkeruulaitteelta 

 

Ulkoisen aineiston tuomiseksi kolmannen osapuolen järjestelmään 

täytyy rakentaa toiminto, joka tallentaa Asteri Laskutuksen mukaista 

siirtotiedostoa. 

 

Ajantasaiset kolmannen osapuolen tarkemmat ohjeet ja 

mallisiirtotiedostoja löydät sivulta 

www.atsoft.fi/wlulkoisenaineistontuonti.htm  

 

7.1 SIIRTOTIEDOSTOSTA 

• Tiedosto on normaali Windows-tekstitiedosto, joka on avattavissa 

muistioon  

• Yhdessä tekstitiedostossa voi olla yhden tai useamman 

laskun/lähetteen/tilauksen tiedot 

• Tekstitiedoston rakenne on sellainen, että jokaisella rivillä on oma 

tietonsa 

 

http://www.atsoft.fi/wlulkoisenaineistontuonti.htm
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• Tiedostoversioita on neljä vaihtoehtoa, joilla voidaan määrätä mitä 

tietoja tuodaan valmiina, ja mitkä Asterin annetaan muodostaa:  

o Versio 1.1, jossa ei tuoda laskun/lähetteen/tilauksen numeroa, 

päiväystä, eräpäivää tai lisätietoja, vaan annetaan Asterin 

muodostaa numero, päivämäärä ja eräpäivä 

o Versio 1.2, jossa tuodaan laskun/lähetteen/tilauksen numero, 

päiväys ja eräpäivä 

o Versio 1.3, jossa tuodaan versio 1.2 lisäksi Lisätieto1-Lisätieto6  -

kentät 

o Versio 1.4, jossa tuodaan Lisätieto1-Lisätieto6 -kentät mutta ei 

tuoda laskun/lähetteen/tilauksen numeroa, päivämäärää tai 

eräpäivää, vaan Asteri laskee ne 

• Siirtotiedoston versio ilmenee tekstitiedoston ensimmäisellä rivillä, 

joka voi olla esim. ”tilaus versio 1.3” tai ”lähete versio 1.4” jne. 

• Peräkkäiset laskut/lähetteet/tilaukset erotetaan toisistaan 

tähtimerkillä (*)  

• Suosittelemme uusissa projekteissa:  

o Käytä versiota 1.3, jos tuot valmiita laskuja (=laskun päivä, 

eräpäivä ja laskunnumero tiedossa) esim. tilanteessa, jossa laskut 

on lähetetty asiakkaalle muusta järjestelmästä ja laskun tiedot 

siirretään Asteriin reskontran ja tilastoinnin hoitamiseksi 

o Käytä versiota 1.4, jos haluat muodostaa jo tehdyistä lähetteistä 

suoraan laskut 

o Käytä versiota 1.2, jos haluat tuoda jo tehdyt lähetteet ensin 

lähetteiksi Asteriin 
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7.2 TIETUEKUVAUS 

  

Esim  Selitys  

versio 1.2  

Vakio: 

versio 1.3 kun tuodaan laskun/lähetteen/tilauksen 

numero, päivä ja eräpäivä sekä lisätietoja 

versio 1.4 kun ei tuoda numeroa, päiväystä eikä 

eräpäivää, mutta lisätiedot tuodaan 

versio 1.2 vanha siirtotiedosto, kun tuodaan numero, 

päivä ja eräpäivä, mutta ei lisätietoja 

versio 1.1 kun ei tuoda numeroa, päiväystä, eräpäivää 

eikä lisätietoja 

*  Uusi lasku alkaa, vakio aina *  

10507  

Laskun/lähetteen/tilauksen numero. Huom: jos ei 

tuoda laskun/lähetteen/tilauksen numeroa, 

päiväystä eikä eräpäivää (ensimmäisellä rivillä 

"versio 1.4” tai versiotieto puuttuu), niin tiedoston 

ensimmäinen rivi alkaa asiakkaan nimi -tiedolla.  

13.2.2009  Laskun/lähetteen/tilauksen päivämäärä 

14.3.2009  Eräpäivä  

Annen Ananas 

Ky  

Nimi (asiakkaan tiedot alkavat...) Jos ei tuoda numeroa, 

päiväystä ja eräpäivää niin tiedoston ensimmäinen rivi 

alkaa asiakkaan nimi -tiedolla (tämä on ensimmäinen 

rivi)  

Anne Mango  Lisänimi  

Kasarmikatu 6 

A 3  
Osoite  

25100 RAISIO  Paikka  

02-3507530  Puhelin  

1005  

Asiakasnumero (Jos on tyhjä, ohjelma antaa 

asiakasnumeron tälle asiakkaalle. Jos on käytössä, 

ohjelma päivittää asiakaskortin tiedot 

asiakaskortistoon.)  

1  Maksuehtokoodi 1,2,3 tai 4. Koodia vastaava 



36/84               Asteri Lähetelaskutus – Käyttöohje 
 

 

               

maksuehtolauseke määritetään asiakaskortisto -

työvaiheessa valinnalla muokkaa/maksuehdot  

0  
Asiakaskortin kenttä 'alennus' (asiakaskohtainen koko 

laskusta annettava vakioalennusprosentti).  

 
Asiakaskortin kenttä 'Ostanut kpl'. Jätä tyhjäksi, 

ohjelma tilastoi 

 
Asiakaskortin kenttä 'Ostanut euro'. Jätä tyhjäksi, 

ohjelma tilastoi 

 
Asiakaskortin kenttä 'laskutusosoite'. Yleensä jätetään 

tyhjäksi 

 
Asiakaskortin kenttä 'toimitusosoite'. Yleensä jätetään 

tyhjäksi 

 
Asiakaskortin kenttä 'koodirivi'. Yleensä jätetään 

tyhjäksi 

Disketti Oy  
Toimitusosoite nimi (toimitusasiakkaan tiedot 

alkavat...). Jätä tyhjäksi, jos ei erillistä toimitusosoitetta  

Kari Korppu  
Toimitusosoite Lisänimi. Jätä tyhjäksi, jos ei erillistä 

toimitusosoitetta 

PL 45  
Toimitusosoite osoite. Jätä tyhjäksi, jos ei erillistä 

toimitusosoitetta  

02101 ESPOO  
Toimitusosoitteen paikka. Jätä tyhjäksi, jos ei erillistä 

toimitusosoitetta  

09-3507530  
Toimitusosoitteen puhelin. Jätä tyhjäksi, jos ei erillistä 

toimitusosoitetta  

1004  

Toimitusosoitteen asiakasnumero (Jos on tyhjä, 

ohjelma luo. Jos on käytössä, ohjelma päivittää 

osoitteet yms.). Jätä tyhjäksi, jos ei erillistä 

toimitusosoitetta  

1  

Toimitusosoite-asiakkaan maksuehto Koodi 1,2,3,4 ... . 

Koodia vastaava maksuehtolauseke määritetään 

asiakaskortisto -työvaiheessa valinnalla 

muokkaa/maksuehdot . Jätä tyhjäksi, jos ei erillistä 

toimitusosoitetta  

0  Toimitusosoite-asiakkaan asiakaskortin kenttä 
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'alennus'. . Jätä tyhjäksi, jos ei erillistä toimitusosoitetta  

 Ostanut kpl. Jätä tyhjäksi, ohjelma tilastoi 

 Ostanut euro. Jätä tyhjäksi, ohjelma tilastoi 

 
Laskutusosoite. Yleensä jätetään tyhjäksi. 

Asiakaskortin kenttä 'laskutusosoite' 

 
Toimitusosoite. Yleensä jätetään tyhjäksi. 

Asiakaskortin kenttä 'toimitusosoite' 

 
Koodirivi. Yleensä jätetään tyhjäksi. Asiakaskortin 

kenttä 'koodirivi' 

Matti Mango  Viitteemme (laskukohtainen tieto, esim. myyjähenkilö)  

Mika Mäkinen  Viitteenne (laskukohtainen tieto, esim. ostajahenkilö)  

Posti 

10.2.2004  
Toimitus (laskukohtainen tieto, esim. noudetaan)  

 

versio 1.3 ja versio 1.4 tässä kohdassa tuodaan 

laskunsyöttötilaan Lisätieto1.  

Versio 1.2 ja alkuperäinen: näitä 6 lisätietoriviä ei 

tuoda, vaan toimitus kentän jälkeen on heti 1. rivin 

tuotenumero 

 Lisätieto2 kenttään tieto (versio 1.3 ja versio 1.4) 

 Lisätieto3 kenttään tieto (versio 1.3 ja versio 1.4) 

 Lisätieto4 kenttään tieto (versio 1.3 ja versio 1.4) 

 Lisätieto5 kenttään tieto (versio 1.3 ja versio 1.4) 

 Lisätieto6 kenttään tieto (versio 1.3 ja versio 1.4) 

wä  

Tuotenumero. Voi jättää tyhjäksi, jos tuodaan seliterivi 

tai laskurivi ilman tuotekoodia. Jokaista tuoteriviä 

kohden tulee 14 riviä tietoa. 

Jos tuote on jo tuotekortistossa, täytä minimissään 

kaksi kenttää: koodi ja määrä. Ohjelma hakee selitteen, 

verokannan ja hinnan tuotekortistosta. 

Jos tuote ei ole tuotekortistossa, täytä minimissään 

neljä kenttää: nimike, määrä, a-hinta ja verokanta.  

win  Tuoteryhmä. Voi jättää tyhjäksi  
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Asteri 

lähete/laskutus  
Tuoterivin nimike tai selite.  

1  Määrä. Anna tähän kpl-määrä, esim 1 tai 15  

kpl  Yksikkö. Esim,. h, kpl, pss. Voi jättää tyhjäksi  

409,83  a-hinta. Yksikköhinta.  

 Yhteensä euro. Ohjelma laskee, jätä tyhjäksi 

0  
Ale %. Alennusprosentti. Jätä tyhjäksi jos ei anneta 

tuoterivikohtaista alennusprosenttia. 

 Ale euroa. Ohjelma laskee, jätä tyhjäksi  

 Netto euro. Ohjelma laskee, jätä tyhjäksi 

22  
Verokanta (alv%). Anna tähän tuoterivin verokanta, 

esim 22, 17, 8 tai 0. 

 Alv euro. Ohjelma laskee, jätä tyhjäksi. 

 Brutto euro. Ohjelma laskee, jätä tyhjäksi. 

 
Kp-tili. Kirjanpidon tilinumero, jolle tuoterivi 

tiliöidään. Voi jättää tyhjäksi. 

ywä  Tuotenumero (seuraavan tuoterivin tiedot alkavat ...)  

win  Tuoteryhmä  

Ylläpito 

lähete/laskutus  
Nimike  

12  Määrä  

kpl  Yksikkö  

10,929  a-hinta  

 Yhteensä euro x  

 Ale %  

 Ale euro x  

 Netto euro x  

22  Verokanta (alv%) 

 Alv euro x  

 Brutto euro x  
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 Kp-tili  

*  aloittaa seuraavan laskun: ei tarvita tiedoston lopussa  

 (asiakkaan tiedot kuten yllä)  

 (ensimmäisen tuoterivin tiedot kuten yllä)  

 (toisen tuoterivin tiedot kuten yllä)  

 (jne.)  

 (jne.)  

 

osa tiedoista on vähemmän oleellisia: usein esimerkiksi 

x:llä merkittyjä tietoja ei tarvita, vaan ne voivat olla 

siirtotiedostossa tyhjiä 
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8 ERÄAJOTULOSTUS 

8.1 JOHDANTO 

Eräajotulostuksessa laskut tulostetaan yhtenä nippuna jälkikäteen. 

Tulostaessa valitaan laskut ilmoittamalla laskunumeroväli niistä 

laskuista, jotka halutaan tulostaa. Tulostuksessa on myös mahdollisuus 

rajata: 

 

- Kaikki 

- Ei Finvoice-verkkolaskuja 

- Vain Finvoice-verkkolaskut 

 

Lisäksi valittavissa on lisärajausehto, jossa voit määrittää minkä tahansa 

asiakaskortistossa olevan kentän perusteella rajausehdon, keille 

asiakkaille lasku tulostetaan. 

 

Säästetään aikaa, kun ei jouduta joka välissä odottamaan laskun 

tulostumista paperille, vaan voidaan käyttää tulostumisesta aiheutuva 

viive hyödyksi muissa työtehtävissä tai taukoa pitämällä. Eräajotulostus 

on myös käytännöllinen apuväline osana sarjalaskutusta, ks. kappale 5, 

ja maksuerälaskutusta, ks. kappale 6. 
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8.2 TOIMINTA 

Toimi eräajotulostuksessa seuraavasti: 

 

1) Laskunsyöttötilassa kirjoita lasku aivan normaalisti: otsikkotiedot ja 

tuoterivit 

2) Älä tulosta laskua, vaan paina Tallenna-painiketta tai valitse 

Tiedosto|Tallenna lasku 

3) Kun ohjelma kysyy, tyhjennetäänkö laskunsyöttöikkuna, vastaa 

myöntävästi 

4) Toista kohtia 1-3, kunnes olet kirjoittanut ja tallentanut kaikki 

tämänkertaiset laskut 

 

Tulosta laskut valitsemalla Tiedosto|Tulosta eräajona ja antamalla 

tulostettava laskunnumeroväli. Tällä toiminnolla voit kätevästi tulostaa 

myös laskuja, jotka olet tuottanut sarjalaskutuksella kappaleen 5 

mukaisesti tai maksuerälaskutuksella kappaleen 6 mukaisesti. 

 

Tiedosto|Tulosta eräajona -toimintoa varten voidaan laatia myös 

tietyin edellytyksin lomakesovitus, joka tulostaa esipainetulle 

tilisiirtolomakkeelle 3 eri laskua. Lasku vaihdetaan muuttujalla 

@VAIHTO, esim: 

 
<ensimmäisen tilisiirron tulostusohje muuttujineen> 

@VAIHTO 

<toisen tilisiirron tulostusohje muuttujineen> 

@VAIHTO 

<kolmannen tilisiirron tulostusohje muuttujineen> 

  

Huom: kolmannen tilisiirron jälkeen ei tule enää @VAIHTO-muuttujaa. 
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8.3 KOLME TILISIIRTOA ARKILLE 

Tulostaessasi kustakin laskusta vain kolmasosa-arkin kokoisen 

tilisiirron, toimi seuraavasti: 

 

1) Laskunsyöttötilassa kirjoita lasku aivan normaalisti: otsikkotiedot ja 

tuoterivit 

2) Älä tulosta laskua, vaan paina Tallenna-painiketta tai valitse 

Tiedosto|Tallenna lasku 

3) Kun ohjelma kysyy, tyhjennetäänkö laskunsyöttöikkuna, vastaa 

myöntävästi 

4) Toista kohtia 1-3, kunnes olet kirjoittanut ja tallentanut kaikki 

tämänkertaiset laskut 

 

Tulosta laskut valitsemalla Tiedosto|Tulosta 3 tilisiirtoa arkille ja 

antamalla tulostettava laskunnumeroväli. Tällä toiminnolla voit kätevästi 

tulostaa myös laskuja, jotka olet tuottanut sarjalaskutuksella kappaleen 5 

mukaisesti.  

 

Toiminto tulostaa kiinteän lomakesovituksen mukaan. Tiedosto|Tulosta 

3 tilisiirtoa arkille -toiminnossa voit myös määrätä, että tulostetaan 

kaikille suoramaksun ennakkoilmoitukset, jolloin Viesti-kentässä lukee 

SUORAMAKSUN ENNAKKOILMOITUS ja summan paikalla 

SUORAMAKSU. 
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9 SÄHKÖPOSTILASKUTUS 

Yksittäisiä laskuja voit lähettää kätevästi PdfFactoryn avulla. 

 

Massalaskujen lähettämiseen Asteri Lähetelaskutuksessa on ominaisuus 

Tiedosto|Sähköpostilaskutus. 

 

Saat joukkosähköpostilaskutuksen käyttöösi seuraavasti: 

 

Vaihe 1: Asenna sähköpostin lähettävä ohjelma BLAT. Asenna blat.exe  

 laskutuskansioon (yleensä C:\WINLS). 

 

Jos Sinulla on ylläpitosopimus, saat blatin sivulta  

www.atsoft.fi/laskut-sahkopostitse.htm  

napsauttamalla linkkiä 

http://www.atsoft.fi/wl/pura-blat.exe 

jossa Sinun tulee muuttaa kansioksi C:\WINLS 

 

Jos Sinulla ei ole ylläpitosopimusta, asenna blat sivuilta www.blat.net  

 

Vaihe 2: Tee kansio, johon pdf-laskut tallennetaan. Luo kansio  

 C:\PDFAUTO: 

 

http://www.atsoft.fi/laskut-sahkopostitse.htm
http://www.atsoft.fi/wl/pura-blat.exe
http://www.blat.net/
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Vaihe 3: Asenna pdf-tiedostot luova ohjelma PdfCreator osoitteesta 

http://www.pdfforge.org/pdfcreator  

 

Vaihe 4: Määritä PdfCreator. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa 

PDFCreatorin pikakuvaketta. 

 

Versio 3.0 asetukset: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfforge.org/pdfcreator


Asteri Lähetelaskutus – Käyttöohje                                                         45/84 
   

 

     

Versio 2.0 asetukset: 
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Poista automaattinen päivitys: 
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Vanhemman version asetukset: 
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Tee asetukset yo. kuvan mukaan. Jos ohjelma on englanninkielinen niin:  

Printer|Options -> Auto-save  

o ruksaa Use Auto-save  

o Autosave format = PDF  

o Filename = <Title>  

o ruksaa Use this directory for auto-save  

o syötä apukansiosi polku esim. c:\pdfauto\  

o alempiin kohtiin ei rukseja  

o paina Save  

 

Vaihe 5: Päivitä Asteri lähete/laskutus ohjelman tukisivulta 1C-

kohdasta tai asentamalla vuosipäivityslevyltä. 

 

Vaihe 6: Lisää asiakkaille sähköpostiosoitteet asiakaskortistoon 

Sähköposti-kenttään. 
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Vaihe 7: Tulosta laskut. Lähettäminen tapahtuu laskunsyöttötilan 

toiminnolla Tiedosto|Sähköpostilaskutus. 
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Vaihe 8: Sähköpostita laskut. 

 

 

 

Voit myös määritellä tauon, joka helpottaa, ettei joukkolähetystäsi luulla 

roskapostiksi. 

 

Ohjelmassa on myös pysähtymismahdollisuus pulmatilanteessa. 
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10 SUORAMAKSU JA E-LASKU, ELI FINVOICE 

Suoramaksu ja e-lasku ovat Finvoice-verkkolaskuja. Niitä käyttäessäsi 

teet laskutusaineiston Asterilla entiseen tapaan, mutta tulostatkin sen 

Finvoice-tiedostoksi, jonka lähetät pankkiyhteydellä eteenpäin. 

 

E-lasku on tarkoitettu niille maksajille, joilla on käytössään nettipankki. 

Suoramaksu on tarkoitettu niille maksajille, joilla ei ole nettipankkia 

vaan joille pankki luo "näkymättömän nettipankin". Ne luodaan Asterilla 

samaan tiedostoon ja ovat muodoltaan samanlaiset, tietojen joukossa on 

vain merkki, onko kyseessä e-lasku vai suoramaksu. 

 

Suoramaksu tulee veloitetuksi maksajan tililtä eräpäivänä. E-lasku tulee 

samoin veloitetuksi, jos maksajalla on nettipankissaan ruksattuna 

automaattihyväksyntä päälle, muussa tapauksessa maksaja voi helposti 

napsauttaa sen maksettavaksi. Kaikki veloitukset tapahtuvat tietysti vain, 

jos kate riittää. 

 

10.1 LASKUTTAJAILMOITUS 

Laskuttajayrityksen, eli siis Asteri Lähetelaskutuksessa kunkin 

laskuttajayrityksen, on rekisteröidyttävä Finvoice-järjestelmään, jotta 

kaikki osapuolet tietävät, että ko. yritys lähettää kuluttajien e-laskuja. 

Rekisteröityminen tapahtuu lähettämällä laskuttajailmoitustiedosto. 

 

Laskuttajailmoitus tarvitsee lähettää vain yhden kerran eli silloin, kun 

aiotaan ryhtyä käyttämään verkkolaskutusta laskutustapana. 

Laskuttajailmoituksen muutosviesti Sinun tosin kuuluu lähettää 

tarvittaessa, jos esim. laskuttajan pankkitilinnumero vaihtuu tms. 

 

Kun laskuttajailmoitus on latautunut Finvoice-järjestelmään, se näkyy 

"koko maailmalle", mm. erilaisten verkkosivujen luetteloissa, joissa on 

verkkolaskuttajien tiedot. Samoin kun maksaja näppäilee 

verkkopankkiinsa laskuttajan lähettämän laskun tietoja, verkkopankkiin 

voi ilmestyä linkki, jota napsauttamalla maksaja tulee ilmoittautuneeksi 

e-laskun vastaanottajaksi. Tämän vuoksi maksajien 

vastaanottoilmoituksia voi alkaa tulla piankin sen jälkeen kun 
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laskuttajailmoitus on lähetetty. Näin ollen vastaanottoilmoituksia 

kannattaa alkaa säännöllisesti noutaa piakkoin sen jälkeen kun 

laskuttajailmoitus on lähetetty. 

 

10.1.1  NÄIN LUOT ASTERILLA LASKUTTAJAILMOITUKSEN 

Tarkista perustiedot 

Tarkista, että Asteriin on syötettynä laskuttajayrityksen: 

 

o Y-tunnus 

▪ Asteri Lähetelaskutuksessa Määritä|Perustiedot 

 

o IBAN-tilinumerot 

▪ Asteri Lähetelaskutuksessa Määritä|Perustiedot 

 

 
 

Tee laskuttajailmoitus 
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Valitse Asteri Lähetelaskutuksessa Tulosta|Laskuttajailmoitus 

(SenderInfo). 

 

Palvelukoodi 

Valitse 01 eli että tarjoat sekä e-laskua että suoramaksua. 

 

Ilmoitustyyppi 

Valitse "Uusi laskuttaja (ADD)”, jos olet tekemässä laskuttajailmoitusta 

yrityksestä, joka ei ole aiemmin rekisteröitynyt Finvoice-järjestelmään 

laskuttajaksi. 

 

Valitse "Laskuttajatietojen muutos (CHANGE)", jos laskuttajan tiedoissa 

on tapahtunut jokin muutos, jonka haluat ilmoittaa, esim. saajan 

tilinumeron muutos. 

 

"Laskuttajatietojen poisto (DELETE)"-vaihtoehtoa ei pidä käyttää, koska 

laskuttajatietojen poiston yhteydessä katkeavat yhteydet myös kaikkiin 

niihin maksajien vastaanottoilmoituksiin, joita on ehtinyt kertyä ko. 

laskuttajalle. 

 

HUOM! Laskuttajailmoituksen muutosta EI SAA missään nimessä tehdä 

lähettämällä DELETE ja ADD, vaan muutos pitää ehdottomasti tehdä 

CHANGE-viestillä!!! 

 

Pankit 

Rastita kaikki pankit, jotta minkä tahansa Suomessa toimivan pankin 

asiakas voi ilmoittautua e-laskun/suoramaksun vastaanottajaksi. 

 

Tiedostonimi 

Laskuttajailmoituksen tiedoston polun ja nimen saat valita itse, suuntaa 

antavia esimerkkejä: 

 

c:\kldata\laskilmo_mallitalo.xml  

c:\winls\malli\laskuttajailmoitus.xml  

c:\maksuliikenneohjelmannimi\laskuttajailmoitukset\mallitalo.xxx 
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Sopiva polku saattaa määräytyä esim. sen mukaan, haluaako 

maksuliikenneohjelmasi jonkin tietyn polun, esim. Kultalinkissä yleisesti 

käytetty polku on C:\KLDATA. 

 

Laskuttajailmoitus on tärkeä säilyttää, koska mahdollisesti myöhemmin 

tehtävät muutosviestit (CHANGE) perustuvat siihen, että myös 

vanhentunut mutta Finvoice-järjestelmässä vielä voimassa oleva 

tilinumerotieto yms. on ilmoitettava. Tehdessäsi muutosviestiä Asterissa 

Sinun onkin annettava vanha tiedostonimi. 

 

Asteri tekee laskuttajailmoituksesta automaattisesti varmuuskopion 

c:\asterivarmuus\laskuttajailmoitukset-kansioon, joten Sinun täytyy vain 

muistaa aika ajoin tehdä varmuuskopio erilliselle rompulle, muistitikulle, 

nauha-asemalle, ulkoiselle kovalevylle tai muulle sopivalle laitteelle. 

 

Laskuttajatiedot 

Paina Laskuttajatiedot-painiketta, niin saat syötettyä 

laskuttajailmoituksessa tarvittavia tietoja. 

 



Asteri Lähetelaskutus – Käyttöohje                                                         55/84 
   

 

     

SenderInfoIdentifier-kenttään syötät vapaamuotoisen tunnisteen, josta 

itse tiedät, mistä aineistosta on kyse, esim. 1234 

 

InvoiceSenderAddress-kenttään syötät verkkolaskun lähetysosoitteen, 

jonka löydät pankin tai verkkolaskuoperaattorisi sopimuksesta. 

InvoiceSenderIntermediatorAddress-kenttään tulee pankkisi BIC-koodi 

tai verkkolaskuoperaattorisi välittäjätunnus. 

 

PaymentInstructionIdentifier-kentän suositeltava arvo on 1. Tässä 

kentässä olevan arvon tulee olla sama kuin minkä syötät myöhemmin e-

laskuaineistoa tehdessäsi EpiPaymentInstructionIdentifier-kenttään. 

 

SellerInstructionFreeText-kenttään syötät vapaamuotoisen 

suomenkielisen ohjeen maksajalle. Esimerkkilauseita: 

- ”Maksu erääntyy kunkin kuukauden 5. päivä tai sitä 

seuraava pankkipäivä” 

- ”E-lasku ja suoramaksu tulee käyttöön syyskuussa 

2015” 

- ”Ilmoituksen vastaanoton jälkeen emme toimita laskuja 

paperilla” 

- ” Tämä on testausta varten, älä tee vielä e-lasku 

tilausta” 

- ” Testausta varten. E-lasku tulee käyttöön keväällä 

2016” 

 

Tarvittaessa voit syöttää myös ruotsin- ja tai englanninkielisen ohjeen.  

 

SellerInvoiceTypeText-kenttään syötät suomenkielisen selitteen, mistä 

maksuista on kyse. Esimerkiksi Asteri Lähetelaskutuksessa vuokra tai 

maksut tai jäsenmaksu. 

 

Sijaintipaikan maakoodiksi syötät yleensä FI ja sijaintipaikan maaksi 

Suomi. 

 

Kun tiedot on syötetty, paina OK, jolloin ohjelma palaa 

laskuttajailmoituksen teko -ikkunaan. Paina sielläkin OK, jolloin 

laskuttajailmoitus syntyy ja tulee näkyviin Muistioon. 
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10.1.2 LASKUTTAJAILMOITUKSEN LÄHETTÄMINEN JA 

SEURAAMINEN 

Laskuttajailmoitus lähetetään verkkopankkipalvelulla, pankkiohjelmalla 

tai muulla maksuliikenneohjelmistolla eteenpäin. Selvitä ko. 

palveluntarjoajilta tarkemmat ohjeet. 

 

Esimerkkejä (olleet toimivia keväällä 2013) 

 

Nordea tarjoaa mm. Yrityksen Classic-verkkopankkia, jossa 

lähettäminen tapahtuu kohdasta "Eräsiirto ja tiliotteet" ja edelleen 

"Lähetä aineisto Nordeaan". 
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Valitse aineiston tyypiksi "Laskuttajailmoitus (FIB2CLASS)" ja valitse 

Asterilla tekemäsi tiedoston nimi. Vahvista siirto vahvistustunnuksella. 

Seuraa ruudulla näkyviä palautteita. 

 

 

 

Lähetettyäsi laskuttajailmoituksen, palaa edelliseen ikkunaan ja käy 

katsomassa myös "Lähetetyn aineiston tarkistus"-otsikon alta kohta 

"Laskuttajailmoitus". 

 

Muutaman pankkipäivän päästä kannattaa noutaa virhepalautteet 

valinnalla "Nouda aineisto Nordeasta" ja "E-lasku eräsiirtoon palaute". 

Palautteen tulkitsemisesta ks. seuraava kappale. 
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OP tarjoaa mm. Kultalinkki 7-ohjelmaa. 

Valitse "Palvelut|Lähetä muiden ohjelmien tekemiä aineistoja" 

Valitse Lähetettävän aineiston lajiksi "Laskuttajailmoitukset (SI)" 

 

Valitse lähetettävien aineistojen kansio tarvittaessa Vaihda-painikkeen 

avulla. 

 

Kun sopivat aineistot ovat löytyneet, paina OK. Saatat heti saada 

palautteen, olitko edes valinnut laskuttajailmoitusaineistoa vai jotain 

muunmuotoista. 
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Jos aineisto oli oikeaa lajia, näet valitut ikkunassa 

 

 
 

Kun olet valinnut kaikki haluamasi aineistot, paina Sulje. 
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Valitse "Pankkiyhteys|Käsittele kaikki palvelupyynnöt". Saat heti 

yhteystietoraportin kuvaruudulle. 

 

Muutaman pankkipäivän päästä nouda palautteet valinnalla 

"Palvelut|Nouda aineistoja muille ohjelmille". Valitse aineiston lajiksi 

"E-laskutuksen virhepalautteet (XI)". Palautteen tulkitsemisesta ks. 

seuraava kappale. 
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10.1.3  LASKUTTAJAILMOITUKSEN (VIRHE)PALAUTTEET 

Finvoice-järjestelmässä on periaatteena, että jos lähetetty aineisto on 

virheetöntä, siitä ei synny palautetta. Jos siis noutamalla ei löydy 

palautetta, lähetyksesi 

o saattaa olla onnistunut täydellisesti 

o saattaa olla vasta käsittelyssä eri pankeissa ja kannattaa odottaa 

muutamia päiviä ja noutaa palaute uudelleen 

o saattaa puuttua kokonaan eli et ehkä ole lainkaan lähettänyt 

aineistoa 

o et ehkä ole valinnut noudettavaksi oikeaa palautetta 

 

Olipa kyseessä laskuttajailmoitus, vastaanottoehdotus taikka e-

laskuaineisto, palautteet haetaan aina valinnalla "E-laskutuksen palaute", 

"Verkkolaskutuksen palaute", "Finvoice-palaute" tms., riippuen 

käyttämästäsi pankkiyhteysohjelmasta. 

 

Jos palaute tulee, aineistossa on jotain virheitä, tarvittavia sopimuksia 

puuttuu tai on olemassa muu syy, miksi viesti ei mene perille. Aina 

kannattaa selvittää itselleen, mistä palaute johtuu ja täytyykö jotain 

korjata. 

 

Palaute tulee xml-muotoisena tiedostona. Sen voi avata Muistioon ja 

esim. Muokkaa|Etsi-valinnalla hakea <Text> kohtia, joista näkee 

virhetekstin. Sen ympäristössä olevista kohdista näkee, mistä aineistosta 

on kyse. 
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Virhepalautetta voit katsoa selväkielisenä Asterin toiminnolla 

Finvoice|Tutki virhepalautteita. 

Muistiosta saat edelleen tulostettua pulman paperille (Tiedosto|Tulosta) 

tai vaikkapa kopioitua sähköpostiviestiin (Muokkaa|Kopioi). 

 

Ed. sivulla oleva virhepalaute ei itse asiassa ole laskuttajailmoituksesta 

(SENDERINFO) vaan vastaanottoehdotuksesta (PROPOSAL), jota 

käsitellään myöhemmin tässä ohjeessa, mutta sama toimintatapa soveltuu 

laskuttajailmoituksen pulmien tutkintaan. 

 

Kun näet virhetekstin selväkielisenä, voit miettiä, miten pulma 

ratkaistaan. Voit katsoa vinkkiä esim. Nordean tai OP:n ohjeista, joihin 

on ikkunassa pikapainikkeet. Jos pulma ei ratkea helposti, voit kysyä 

neuvoa pankista, maksuliikenneohjelman toimittajalta tai Atsoftista. 

 

Mahdollisia laskuttajailmoituksen virheilmoituksia voivat olla 

esimerkiksi mm. 

 

2  Vastaanottajaa ei löydy. Kehyksen vastaanottajan tiedot virheelliset. 

Lähettäjän ilmoituksen osoite on muu kuin SENDERINFO 

3  Palvelusopimus puuttuu. Lähettäjällä ei ole Finvoice-

välityspalvelusopimusta palveluntarjoajan kanssa 

4  Intermediatoria ei löydy. Kehyksen lähettäjän tai vastaanottajan 

tiedot virheelliset 

5  Sanoman Id ja aikaleima on jo käytetty 

6  Muu virhe: tarkempi selvitys virheestä esim. Sanomalla annettu 

verkkolaskuosoite ei täsmää kehyksen verkkolaskuosoitteeseen 

7  skeemavalidointivirheet 

800  Muu ilmoittamispalveluun liittyvä virhe: <tarkempi kuvaus 

virheestä> 

803  Laskuttajailmoitus on jo olemassa 

804  Laskuttajailmoitusta ei voida kohdistaa (käytetään CHANGE- ja 

DELETE-sanomien kanssa) 

901  SellerDirectDebitIdentifier puuttuu Laskuttajailmoitukselta 

 

Useat pulmailmoitukset ja -tekstit selventävät riittävästi, miten saat 

korjattua pulman. Muussa tapauksessa katso pankkien ohjeita, esim. 
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http://www.nordea.fi/sitemod/upload/root/content/nordea_fi_fi/yritysasia

kkaat/laskutus_maksaminen/palvelukuvaukset/e_lasku_kuluttaja_laskutt

ajan_ohje_liite.pdf sivulta 14 alkaen on mm. laskuttajailmoituksen ja 

vastaanottoehdotusten virheet selostettu mainiosti. 

 

https://www.op.fi/media/liitteet?cid=151522849&srcpl=4 sivulta 14 

alkaen on perusteellisia vinkkejä e-laskujen virheilmoitusten 

ratkomiseen. 

 

10.1.4  LASKUTTAJAILMOITUKSEN JÄLKEEN 

Kun laskuttajailmoitus on mennyt perille, voit alkaa saada 

vastaanottoilmoituksia. 

 

Asiakkaasi nimittäin näkevät nettipankissaan, että tarjoat e-

laskumahdollisuutta. He voivat napsauttaa nettipankkiinsa ilmestynyttä 

linkkiä ja siten tilata Sinulta e-laskun. 

 

Nettipankittomat asiakkaat puolestaan saattavat konttorissa asioidessaan 

tehdä suoramaksusopimuksen Sinulta. 

 

Tämän vuoksi Sinun on heti laskuttajailmoituksen onnistumisen jälkeen 

siirryttävä osittaisesti siihen toimintatapaan, jota tulet käyttämään myös 

suoraveloitusmuunnon jälkeen. Eli aina noin pari viikkoa ennen 

seuraavaa eräpäivää taikka kun teet seuraava laskuja, nouda 

vastaanottoilmoitukset ja jos niitä on, ryhdy lähettämään e-laskuja ja 

suoramaksuja näille ilmoittautuneille asiakkaille. 

 

10.2 VASTAANOTTOILMOITUS 

Jos maksaja napsauttaa verkkopankissaan linkkiä ja tilaa Sinulta e-

laskun, syntyy vastaanottoilmoitus. Se on tiedosto, joka sisältää 

maksajan yhteystiedot, jotta pystyt lähettämään hänelle jatkossa e-

laskuja. 

 

Vastaanottoilmoitus syntyy myös, jos maksaja käy pankin konttorissa 

tekemässä suoramaksusopimuksen. 

http://www.nordea.fi/sitemod/upload/root/content/nordea_fi_fi/yritysasiakkaat/laskutus_maksaminen/palvelukuvaukset/e_lasku_kuluttaja_laskuttajan_ohje_liite.pdf
http://www.nordea.fi/sitemod/upload/root/content/nordea_fi_fi/yritysasiakkaat/laskutus_maksaminen/palvelukuvaukset/e_lasku_kuluttaja_laskuttajan_ohje_liite.pdf
http://www.nordea.fi/sitemod/upload/root/content/nordea_fi_fi/yritysasiakkaat/laskutus_maksaminen/palvelukuvaukset/e_lasku_kuluttaja_laskuttajan_ohje_liite.pdf
https://www.op.fi/media/liitteet?cid=151522849&srcpl=4
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10.2.1 VASTAANOTTOILMOITUSTEN NOUTO 

Asteri Lähetelaskutus osaa lukea vastaanottoilmoitustiedostoja ja 

kirjoittaa niissä esiintyvät maksajan yhteystiedot asiakaskortiston taikka 

maksajakortiston kenttiin. Näin saat automaattisesti päivitettyä maksajan 

verkkolaskuosoitteen ja tiedon siitä, haluaako ko. maksaja e-laskun vai 

suoramaksun. Tätä kautta heidän yhteystietonsa e-laskutusta varten 

menevät kuntoon. 

 

Toimi näin: 

Luo vastaanottoilmoituksille oma kansio, esimerkiksi 

c:\kldata\vastaanottoilmoitukset  

c:\basware\vastaanottoilmoitukset tms. 

 

Lue vastaanottoilmoitukset ko. kansioon. 

Esimerkkejä: 

Nordea Yrityksen Classic-verkkopankissa noutaminen tapahtuu kohdasta 

"Eräsiirto ja tiliotteet" ja edelleen "Nouda aineisto Nordeasta"-otsikon 

alta "Vastaanottoilmoitus" 

 

OP:n Kultalinkki 7:ssä valitse "Palvelut|Nouda aineistoja muille 

ohjelmille" ja valitse Noudettavan aineiston lajiksi "E-laskujen 

vastaanottoilmoitukset (RI)" 

 

10.2.2  VASTAANOTTOILMOITUS SELVÄKIELISENÄ 

Jos haluat tietää, ketkä maksajat ovat vastaanottoilmoitustiedostossa, 

valitse Yritysluettelo-ikkunassa Finvoice|Vastaanottoilmoitus 

selväkielisenä. 
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Kirjoita Tiedostonimi-kohtaan sen vastaanottoilmoitustiedoston nimi, 

jota haluat tarkastella. Voit valita tiedoston myös Selaa-painikkeen 

takaa. 

 

Kun olet valinnut tiedoston, paina Vastaanottoilmoitus selväkielisenä. 
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Muistiosta saat edelleen tulostettua paperille (Tiedosto|Tulosta) tai 

vaikkapa kopioitua muuhun ohjelmaan kuten sähköpostiksi 

(Muokkaa|Kopioi). 

 

 

10.2.3  VASTAANOTTOILMOITUKSEN SISÄÄNLUKU ASTERIIN 

Mene Yritysluettelo-ikkunaan ja valitse Finvoice|Sisäänlue 

vastaanottoilmoitus (ReceiverInfo). Valitse kansio, jossa 

vastanottoilmoitukset ovat. Paina OK. 
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Ohjelma löytää oikean laskuttajayrityksen ja etsii sieltä 

viitenumeron/asiakasnumeron perusteella oikean maksajan. Sen kohdalle 

ohjelma kirjoittaa Koodirivi-kenttään maksajan 

IBAN+BIC+OVT+sähköpostiosoite ja eLaskuVaiSuoramaksu-kenttään 

joko "e-lasku" tai "suoramaksu", jotta saat tehtyä oikeanlaisen Finvoice-

aineiston ja jotta se lähetettäessä löytää maksajalle perille. 

Sähköpostiosoite ei ole pakollinen tieto. 

 

Asteri Lähetelaskutuksessa asiakas ei poistu suoraveloituksesta eli 

Laskutusosoite-kentässä oleva suomalainen tilinumero ei katoa, koska 

saatat tarvita sitä vielä. 

Jos sisäänluvussa ilmenee pulmia, Asteri näyttää niistä ilmoitukset 

Muistiossa. 

 

Onnistuneiden toimenpiteiden lista tulostuu paperille. 

Käsitellyt tiedostot siirtyvät luetut-kansioon. 

 

HUOM! Älä tuhoa vanhoja vastaanottoilmoituksia, koska ne pitää antaa 

"perinnöksi" mahdolliselle tulevalle isännöitsijälle. 

 

10.3 E-LASKUJEN JA SUORAMAKSUAINEISTON LUOMINEN 

E-lasku eli kuluttaja-Finvoice on tapa lähettää lasku maksajalle 

sähköisesti nettipankkiin siten, että sen voi sieltä heti maksaa. 

Suoraveloitusten muunnon yhteydessä maksajan nettipankin asetuksissa 

on ko. e-laskun automaattihyväksyntä päällä, joten e-lasku menee saman 

tien maksuun. Ne maksajat, joilla ei ole käytössään nettipankkia, voivat 

käyttää suoramaksua eli Sinun lähettämäsi Finvoice-aineiston mukainen 

summa veloitetaan maksajan tililtä automaattisesti. 

 

E-lasku- ja suoramaksuasiakkaille teet Asteri Lähetelaskutuksessa laskut 

aivan samalla tavalla kuin perinteisellä paperilaskulla maksaville. 

 

Asteri Lähetelaskutuksessa e-laskuaineisto tulee luotua yleensä silloin, 

kun ollaan muutenkin kirjoitettu uusia laskuja. 

 

Finvoice-toiminnolla voit tehdä sähköiset laskut, joista tulee suoritukset 

laskuttajan tilille kuten paperitilisiirroistakin. 
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Sähköisestä laskusta saapuu suoritus yrityksen pankkitilille ja siitä tulee 

merkintä ktl-tiedostoon tai camt.054-tiedostoon, jotka voit lukea Asteri 

Lähetelaskutuksen myyntireskontraan. 

 

10.3.1 VALMISTELUT VERKKOLASKUTUSTA VARTEN 

Finvoice-tiedostoon tulee mukaan kaikki ne maksajat, joilla on 

Asiakaskortiston Koodirivi-kentässä IBAN+BIC+OVT-

tunnus+sähköpostiosoite. 

 

HUOM! OVT-tunnus on vain yrityksillä, jätä se tyhjäksi kuluttajalla. 

 

esim. yrityksellä 

FI3329501800008512+NDEAFIHH+00371234567800000+maija.vilkku

nen@kolumbus.fi 

 

esim. kuluttajalla 

FI3329501800008512+NDEAFIHH++maija.vilkkunen@kolumbus.fi 

 

Sähköpostiosoite ei ole pakollinen tieto. 

 

eLaskuVaiSuoramaksu-kentässä on oltava 

"e-lasku", jos haluat että Finvoice-tiedostoon menee INV01 eli e-

lasku.  

"suoramaksu", jos haluat, että Finvoice-tiedostoon menee INV09 eli 

suoramaksu. 

 

Jos haluat, että maksaja ei saa e-laskua eikä suoramaksua, tyhjennä 

Koodirivi-kenttä ja säilytä verkkolaskuosoitetta väliaikaisesti esim. 

jossain lisätieto-ikkunassa tai muussa ohjelmassa tai paperilla. 
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10.3.2 E-LASKUAINEISTON TEKEMINEN 

Yhdelle laskuttajayritykselle kerrallaan 

Asteri Lähetelaskutuksessa laskunsyöttötilan toiminnolla 

Tiedosto|Verkkolasku|Finvoice 

 

Syötä ainakin 

o lähetelaskutuksessa laskunnumerorajaus 

o Tallennus-välilehdelle tiedostonnimi, johon haluat laskut 

o valitse Finvoice-versioksi 2.01, jolloin suoramaksu on mahdollinen 

 

 
 

o Seller-välilehdelle laskuttajan Y-tunnus sekä osoite- ym. tiedot 

o soap-env -välilehdelle laskuttajan verkkolaskuosoite eli IBAN ja 

BIC 

 



70/84               Asteri Lähetelaskutus – Käyttöohje 
 

 

               

10.3.3 E-LASKUJEN TARKASTELU 

Finvoice-verkkolaskuja voit tarkastella Yritysluettelo-ikkunan 

Tiedosto|Tarkastele finvoice laskuja –toiminnolla. Sieltä saat myös 

halutessasi tulostettua paperille verkkolaskujen luettelon. 
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10.3.4 SUORAMAKSUN TILISIIRTOLOMAKKEIDEN 

TULOSTAMINEN 

Suoramaksuasiakkaille on lähetettävä ennakkoilmoituksena 

suoramaksun tilisiirrot tai laskut, jotta he tietävät, että tililtä on menossa 

ko. summa. 

 

Asteri Lähetelaskutuksessa saat suoramaksun ennakkoilmoitukset 

tulostettua toiminnoilla Tiedosto|Tulosta 3 tilisiirtoa arkille tai 

Tiedosto|Tulosta eräajona. 
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Suoramaksun tilisiirtolomakkeissa kerrotaan, että lasku veloitetaan tililtä 

eräpäivänä. Lisäksi Euro-kentässä lukee "Suoramaksu", jotta maksaja ei 

vahingossa maksaisi laskua toistamiseen. 

 

 

10.3.5 SUORAMAKSUN PERUUTUS 

HUOM! Tarkista pankistasi, onko suoramaksun peruutusominaisuus 

heillä tuotannossa. 

 

Jos haluat peruuttaa suoramaksuja, peruutusaineisto on lähetettävä 

vähintään 4 pankkipäivää ennen eräpäivää. 

 

Suoramaksun peruutusaineiston voit luoda Yritysluettelo-ikkunan 

Finvoice-valikosta. 

 

Peruutusaineiston luontia varten Sinulla täytyy olla tallessa alkuperäinen 

Finvoice-veloitusaineisto, koska peruutustiedostoon täytyy saada samoja 

perustietoja kuin on alkuperäisessä laskuaineistossa. 
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Valitse alkuperäisen Finvoice-laskuaineiston tiedostonimi. Valitse, 

minkänimiseen tiedostoon haluat tehdä peruutusaineiston. Asteri 

Lähetelaskutuksessa on rajausmahdollisuus nimen, katuosoitteen, 

sähköpostiosoitteen, viitenumeron, Y-tunnuksen ja asiakasnumeron 

mukaan. 

 

 
 

Kun painat OK, ohjelma luo peruutusaineiston. Lähetä se 

pankkiyhteydelläsi eteenpäin. 

 

10.3.6 SUORAMAKSUN PERUUTUSILMOITUSTEN 

TULOSTAMINEN 

Kun peruutat suoramaksuja, asiasta on ilmoitettava ko. maksajille. Jos 

peruutus on sovittu maksajan kanssa esim. puhelimessa, asia lienee 

maksajalle selvä. Muussa tapauksessa maksajalle on lähetettävä 

peruutusilmoitus. 

 

Asteri Lähetelaskutuksessa voit käyttää Tiedosto|Tulosta eräajona tai 

Tiedosto|Tulosta 3 tilisiirtoa arkille-toimintoa. Valitse täplä kohtaan 

"tulostetaan peruutusilmoitus". 
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10.3.7 VIRHEPALAUTTEIDEN LUKEMINEN 

Kun lähetät e-laskuja ja suoramaksuja, on ensiarvoisen tärkeää lukea 

virhepalautteet, joita voi tulla 0-3 pankkipäivän kuluessa. 

Virhepalautteista selviää, mitkä laskut eivät ole menneet perille ja syy 

perillemenemättömyyteen. 

 

Niksi: OP:n Kultalinkkiohjelman käyttäjän kannattaa hakea pelkät 

virhepalautteet ja käsitellä ne kultalinkissä valitsemalla "[x] Noudetut 

laskut, virhepalautteet ja e-laskujen vastaanottoilmoitukset käsitellään 

kultalinkissä". Näin toimimalla virhepalautteista saa nopeammin selkoa. 

 

 
 

Pankkiyhteyden jälkeen pääse tarkastelemaan e-laskutuksen 

virhepalautteita selväkielisenä. 

 

10.4 ASTERI XML-VALIDAATTORI 

 

Apuohjelma Asteri Xml-validaattori tarkistaa Finvoice-verkkolaskujen, 

laskuttajailmoitusten ja vastaanottoehdotusten muodollisen 

oikeellisuuden.  

 

Jos koneellasi ei ole Asteri Xml-validaattoria, ohjelma ehdottaa, että 

tämä asentuisi netistä saman tien. 
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Validaattoria voi käyttää myös erillisenä ohjelmana ja sillä voi tarkistaa 

minkä tahansa xml-tiedoston muodollisen oikeellisuuden jos vain 

Sinulla on ilmoittaa, missä osoitteessa aineiston skeema sijaitsee. 

 

HUOM! Validaattori ei löydä kaikkia aineistovirheitä, esim. jos tieto on 

muodollisesti oikein mutta sisällöllisesti virheellinen. Esim. 

oikeanmuotoinen päivämäärä mutta vahingossa väärältä vuodelta. 

 

 

10.5 FINVOICE-LASKUJEN LIITTEET 

 

Tarvitset sopimuksen Asteri Palvelut Oy:n kanssa, niin 

verkkolaskusi ja niiden liitteet kulkevat Apix Messaging Oy:n 

kautta. 

 

Asteri Lähetelaskutus osaa käyttää taustalla AsteriApixYhteys-

ohjelmaa, joka toimittaa liitteelliset ja liitteettömät verkkolaskusi 

suoraan Asteri Lähetelaskutuksesta eteenpäin. 

 

Palvelu on erikseen maksullinen. Hinnasto löytyy osoitteesta 

https://www.apix.fi/hinnasto 

 

Apix-yhteyden käyttöohjeet löydät osoitteesta 

https://www.atsoft.fi/ap/ax/axtuki.html  

 

https://www.apix.fi/hinnasto
https://www.atsoft.fi/ap/ax/axtuki.html
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11 IPOST (EKIRJE) 

11.1 MIKÄ ON IPOST (ENTINEN EKIRJE)? 

eKirje on Itellan tarjoama palvelu, jossa kirjeaineisto toimitetaan 

sähköisesti Itellaan, joka tulostaa ne kirjeiksi, kuorittaa ja jakaa 

vastaanottajille. eKirjeen käyttäminen on erityisen näppärää silloin, kun 

tulostat kerralla suuren joukon kirjeitä, joiden käsin tehtävään 

postittamiseen kuluu turhan paljon aikaa. 

 

Katso ajantasaiset ohjeet sivulta http://www.atsoft.fi/ekirje.htm  

 

11.2 MITÄ EKIRJELASKUJEN TEKEMISEEN TARVITAAN? 

- eKirjelaskujen tekemiseen tarvitset Asteri Lähetelaskutuksen  

uusimman version  

- Sopimus Itellan kanssa eKirjeiden lähettämisestä  

11.3 MITEN LASKUT LÄHETETÄÄN EKIRJEINÄ? 

1. Tee sopimus Itellan kanssa eKirjeiden lähettämisestä  

- Lisätietoja Postista (www.posti.fi) 

2. Päivitä Asteri Lähetelaskutuksesi uusimpaan versioon 

3. Kirjoita laskut ja tulosta niistä tarvittaessa omaan käyttöön 

arkistokappaleet  

4. Kun laskut on kirjoitettu, tallenna niistä eKirjeaineisto valinnalla 

Tiedosto|Verkkolasku|eKirje.  

http://www.atsoft.fi/ekirje.htm
http://www.posti.fi/
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5. Lähetä tallennettu eKirjeaineisto ekirjeen lähetysohjelmalla Itellaan 

(esim. Herald tai PikkuEDI).  

 

11.4 MILLAISIA EKIRJEITÄ ASTERI LÄHETE/LASKUTUS 

TEKEE? 

Asteri Lähetelaskutuksen vakiotoimitus tulostaa ekirjeet eKirjepalvelun 

vakiolomakkeelle EPL89816 käyttäen jatkolomakkeena lomaketta 

EPL89822. 
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Tulostusmalli eKirjeestä alla. 

 

Vakiotoimituksesta poikkeavat ratkaisut veloitetaan erikseen lisätöinä. 
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12 LASKUSAATAVARAHOITUS 

 

Asteri Lähetelaskutusohjelman versiossa 1.8.2006 on ominaisuus, jolla 

voidaan muodostaa Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle siirtämiseksi 

konekielinen laskuluotto (laskuraha) -muotoinen aineisto. Laskutietojen 

siirto Nordea Rahoitus Suomi Oy:n käyttöpääoman rahoitukseen tehdään 

Nordea Pankin eräsiirtopalvelun kautta. 

 

Asteri Lähetelaskutuksen versiossa 13.10.2004 on ominaisuus, jolla 

voidaan muodostaa OKO:n laskusaatavarahoitusta varten 

laskuaineistojen siirtotiedosto. 

 

Ajantasaiset ohjeet löydät sivulta 

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

 

12.1 VIITENUMERON MUODOSTAMINEN 

Laskunsyöttötilassa valinnalla 

MääritäPerustiedot|Syöttötoiminnot|Viitenumeron muodostus 

määritetään, miten viitenumero muodostuu. 

 

Esimerkiksi määritys 1234301000A tulostaa viitenumeroon 1234 = 

myyjänumero, 301 = rahoitustuotetunnus, 000 = 3 nollaa, A = laskun 

numero 6 numeron mittaisena etunollatäytöllä. Ohjelma laskee 

viitenumeron tarkisteen. 

 

Nordea Rahoituksen laskurahapalvelussa viitenumeron 

muodostusohjeena on esimerkiksi 1234000A missä 1234 = sopimusnumero 

(1-4 merkkiä), 0 = pakollinen välinolla, 00 = etunollatäyttö, jotta 

saadaan 8 merkin mittainen laskunnumero, A = laskunnumero 6 merkin 

mittaisena etunollatäytöllä. 

 

http://www.atsoft.fi/laskusaatavarahoitus.htm
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12.2 LASKUSAATAVARAHOITUKSEN LOMAKESOVITUS 

Lisää laskulomakesovitukseen rahoitusyhtiön haluama teksti, esim: 

 

<Tämä saatava on siirretty Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle ja Nordea Pankki Suomi Oyj:lle.> 

<Lasku on maksettava Nordea Rahoitus Suomi Oy:n tilille Nordea 155930-1070.> 

<Maksettaessa on annettava laskulla oleva viitenumero.> 

<Tämä siirto on peruutettavissa vain Nordea Rahoitus Suomi Oy:n suostumuksella.>  

<Tähän saatavaan ja sen perusteeseen kohdistuvista huomautuksista on välittömästi 

ilmoitettava>  

<osoitteella Nordea Rahoitus Suomi Oy, Myyntisaatavien palvelut, 00020 NORDEA, puh. (09) 

18581.> 

 

 

<TÄMÄ SAATAVA ON SITOVASTI SIIRRETTY OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI 

OYJ:LLE (OKO).> 

<LASKU VOIDAAN PÄTEVÄSTI MAKSAA VAIN OKOLLE (TILI OKO 500001-xxxxxxx). SIIRTO 

ON > 

<PERUUTETTAVISSA VAIN OKON SUOSTUMUKSELLA. TÄHÄN SAATAVAAN 

KOHDISTUVISTA HUOMAUTUKSISTA> 

<ON VÄLITTÖMÄSTI ILMOITETTAVA OKOLLE, PUHELINNUMERO (09)404 5850> 

 

Tai tallenna laskuoko.lom -lomakesovitus asiakkaan 

laskutushakemistoon sivulta 

http://www.atsoft.fi/laskusaatavarahoitus.htm  
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12.3 KÄYTTÖOHJEET 

Valitse asiakaskortista kenttä, johon tallennetaan asiakkaan y-tunnus. 

Käytä Y-tunnus-kenttää (vaihtoehtoisia kenttiä ovat koodirivi, koodirivi 

kentän 5. merkki + -merkein erotettuina, toimitusosoite- tai 

laskutusosoitekenttä). Lisää sitten valitsemaasi kenttään asiakkaan Y-

tunnus. 

 

Tulosta ensin laskut normaaliin tapaan. 

 

Kun laskut on tulostettu, tallenna niistä laskusaatavarahoitusta varten 

laskuaineistojen siirtotiedosto valinnalla 

Tiedosto|Verkkolasku|Laskusaatavarahoitus. 
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Täytä kentät ja napsauta lopuksi ok: 

 

 

 

Esimerkki valmiista aineistosta: 
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13 YHTEYDET ASTERI TILAUSTENKÄSITTELYYN 

Jos laskunsyöttöikkunassa Lisätieto6-kentässä lukee 

(tilaustenkäsittelyohjelman kirjoittamana)  

"Asteri Tilaustenkäsittelystä" niin varastomäärä ei tallennettaessa muutu, 

koska sitä on muutettu jo Asteri Tilaustenkäsittelyn puolella. 

 

Laskunsyöttötilassa on Tilaustenkäsittelystä-painike, jonka avulla voit 

tuoda pikana lähetteen Asteri Tilaustenkäsittelyn puolelta: 

 

- Asteri Tilaustenkäsittelyn myyntitilaus-työvaiheessa, kun 

näkyvillä on lähete, paina Laskutukseen-painiketta 

- Asteri Lähetelaskutuksen laskunsyöttö-ikkunassa paina 

Tilaustenkäsittelystä-painiketta 

- käsittele lähetettä edelleen tarpeesi mukaan: tallenna, tulosta, 

muuta laskuksi jne. 

 

Voit tuoda lähetteitä myös siirtotiedoston avulla Tilaustenkäsittelystä 

Lähetelaskutukseen. Valitse tällöin laskunsyöttötilassa 

Tiedosto|Siirtotiedosto|Tuo. 

 

14 YHTEYDET ASTERI TEHTÄVÄSEURANTAAN 

Asteri Tehtäväseurannasta saadaan tuotua lähetteet Lähetelaskutukseen 

seuraavasti:  

 

- Asteri Tehtäväseurannassa Tulosta|Lähetteet laskutukseen 

- Asteri Lähetelaskutuksen laskunsyöttötilassa 

Tiedosto|Siirtotiedosto|Tuo 



84/84               Asteri Lähetelaskutus – Käyttöohje 
 

 

               

15 AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 

  
ajankohtaiset neuvot .............................. 5 

asentaminen 

verkkokäyttöön ................................. 7 

yhdelle koneelle ................................ 6 

asiakaskohtainen tuotekortisto/hinnasto

 ......................................................... 17 

  
ean-viivakoodi ..................................... 12 

eräajotulostus ....................................... 40 

etätuki .................................................... 5 

  
factoring-aineisto ................................. 79 

  
jäsenmaksu .......................................... 21 

  
keräilylaskutus ..................................... 14 

kolme tilisiirtoa arkille ........................ 42 

kurssimateriaali ..................................... 5 

  
lasku ....................................................... 9 

kirjoittaminen .................................. 14 

laskujen, tilausten ja lähetteiden 

peräänluku ....................................... 15 

laskusaatavarahoitus 

lomakesovitus ................................. 80 

laskusaatavarahoitus ............................ 79 

käyttöohjeet ..................................... 81 

viitenumeron muodostaminen ........ 79 

leasing .................................................. 28 

lehtitilaus ............................................. 21 

lähete ...................................................... 9 

avaaminen ....................................... 14 

kirjoittaminen .................................. 13 

lomakkeen muokkaaminen ............. 11 

lähetekannan tulostaminen .................. 13 

lähetelaskutus ........................................ 9 

  
maksuerälaskutus ................................ 28 

asiakkaiden valinta ......................... 31 

muokkaus ja tulostaminen .............. 32 

maksumuistutus ..................................... 9 

  
osamaksu ............................................. 28 

  
pdfcreator ............................................ 44 

  
sarjalaskutus ........................................ 21 

asiakaskohtainen summa ................ 22 

monirivinen lasku ........................... 23 

sama summa kaikilta ...................... 21 

siirtotiedosto ........................................ 33 

suoraveloitus ....................................... 51 

sähköpostilaskutus .............................. 43 

  
tehtäväseuranta .................................... 83 

tiehoitokunnan laskutus ...................... 24 

tilaus ...................................................... 9 

avaaminen ....................................... 10 

kirjoittaminen ................................... 9 

lomakkeen muokkaaminen ............... 9 

tilauskannan tulostaminen .................. 10 

tilausten käsittely .................................. 9 

tilaustenkäsittely ................................. 83 

tilausvahvistus ....................................... 9 

tilisiirto ................................................ 42 

tulostaminen eräajona ......................... 40 

  
ulkoisen aineiston tuonti ..................... 33 

  
viivakoodi ........................................... 12 

vuokrat .......................................... 21, 28 

  
yhteystiedot ........................................... 5 

 


