
21.7.2011
Korkolaskennassa voidaan vuosikorko valita 360/365 mukaan.

22.7.2011
Apukentässä ja Lisätiedossa pistenappi.

31.7.2011
Kriteeri-ikkunassa voidaan antaa kolme hakutermiä, joita etsitään kaikista kentistä – ei pelkästään erikseen 
annetuista kentistä. Soveltuu hyvin tilanteisiin jos ei muisteta missä kentässä tieto oli.

Tulosta osoitetiedot -raportissa saadaan haluttaessa myös lisätiedot.

Postiennakko Malli 2000 versio 2 useita parannuksia.

11.8.2011
Asiakasrekisteri taulukkomuodossa näyttää myös asiakkaan laskutiedot.

2.8.2011
Uusi postiennakkoloma-
kemalli 2011.

2.9.2011
SEPA maksu. Valitse lomake -ikkunassa kun painetaan
Tee pankkiyhteysohjelman aineisto ohjelma kysyy
halutaanko tehdä SEPA maksu tai vanhan mallinen maksu.

8.9.2011
Korko/alennus -toimnoissa kassa-
alennuksessa parannuksia, mm.
alennuksen suuruus näkyy laskussa.

21.9.2011
Opastevideo vuokrankantokirjan tekemisestä.

18.10.2011
Luokitusten käytöstä opastevideo.

26.1.2012
Tarkista onko sama asiakas useampaan kertaan -toiminto voidaan kohdistaa toiseen tiedostoon.

Viimeisimmät muutokset & 

Asiakasrekisteri/laskutus, reskontra, 
pankkiyhteysohjelma, kellokorttisysteemi



8.5.2012
Toimiala -toiminnossa etsi-kenttä.

9.6.2012
Käsittele lisätekstissä parannuksia: Poista lisäteksti -valikko ja pistenappia painamalla ohjelma avaa lisätekstin.

5.7.2012
Uusi laskulomake "Sähköposti – yksinkertainen"

6.7.2012
Asiakirjahallinta Lisää lisäteksti -toiminnon alle.

7.7.2012
Valitse kuva -valikko myös editoi kuvaa. Ohjelma käynnistää Windowsille varatun editointiohjelman.

10.7.2012
Useita parannuksia kenttien editoinnissa.

12.7.2012
Hae tuote -ikkunassa voidaan poimia tuotteita.

18.7.2012
Vierityspalkki Käsittele tilikarttaa yms -ikkunaan.

22.7.2012
Uusi sähköposti lasku/ym. lomake Sähköposti teksti ja html tekee teksti ja html muotoisen laskun sähköpostiin.

24.7.2012
Valitse lomake -ikkunassa näkyy Alv -erittely (aiemmin toisessa ikkunassa)

Merkitse lasku -maksetuksi -toiminnossa voidaan aktivoitaessa merkitä laskuno, eräpäivä, ym. samaksi kuin 
päärivillä.

27.7.2012
Esitiedot ikkunassa useita parannuksia,
mm. luokitustiedot voi valita ja muuttaa.

Kuville drag & drop ominaisuus.

15.8.2012
Prinetti osoitetarra

25.9.2012
Tulosta sopivat -reskontraraporteissa 
voidaan antaa sopiva otsikko.

17.10.2012
Reskontra Tulosta sopivat Malli 3 (kirjanpitäjälle)
sisältää alennukset ja alv-erittelyt.

1.11.2012
Laskunumeroiden ja viitenumeroiden käytössä erikoistoiminto, jolla voidaan määrittää ns. after-toiminto, jolla em. 
numeroita voidaan automamaattisesti muuttaa. Esim. taloyhtiöilla on käytössä usein sama viitenumero per 
asukas.

6.11.2012
Uusi laskulomake Blanko A4 Malli 5 englanninkielinen

Uusi laskulomake Itella/Prinetti A5 Laserosoitekortti

1.2.2013
Pankkiviivakoodi Malli 4

19.4.2013
Postiennakko A4 mustesuihku/laser.

Laskunumerovälitarkistus ilmoittaa käytetyn laskunumerovälin (myös kirjanpidossa).



7.6.2013
Vcard export toiminto.

15.6.2013
Osoitetulotuksessa useita parannuksia mm. kuvien
liitämisen osalta.

18.6.2013
Tili- ja viitetietojen haussa parannuksia.

12.7.2013
Laskutusohjelma tukee uusia EMVLumo -maksupäät-
teitä.

17.7.2013
Tee lisätieto -tiedosto kaikille sopiville asiakkaille 
-toiminto.

19.7.2013
Siirrä kirjanpitoon -toiminnossa mahdollisuus ottaa
loppusumma myös taulukon kaikista riveistä ja
maalatuista riveistä.

21.7.2013
Vuokrankantokirjassa mahdollista valita
vertailukenttä Projekti/viitteemme lisäksi.

14.10.2013
ELL -standardin mukainen lavalappu.

4.11.2013
Erikoistoiminto -mini haetuote toimintoon.

27.1.2014
Voit valita useamman tuotteet Hae tuote (hiiren kakkonappi)
-toiminnolla maalaamalla rivejä.

30.1.2014
Hae tuote viivakoodilla -toiminnossa uusi toiminto Jatka
viivakoodien kysymistä kunnes painetaan Peruuta.

14.2.2014
Finvoice 2.01

1.6.2014
Useissa “selaile varastotietoja” -toiminnoissa parannuksia.

4.6.2014
Kopioi rivejä -toiminnossa mahdollisuus valita mitä sarakkeita
kopioituu.



7.7.2014
Rakentamisen tiedonanto-
menettely/Työntekijätiedot
-TYVI -ilmoitus.

Rakentamisen tiedonanto-
menettely/Urakkatiedot
-TYVI -ilmoitus.

12.7.2014
Tilastokeskuksen toimiala-luokitus
on mukana.

13.7.2014
Merkitse laskuksi -toiminnossa
merkintä voi koskea myös
maalattuja rivejä.

Ikkunassa näkyy myös
laskujen loppusummat.

Korko/alennus -toiminnossa
parannuksia, mm. yhteensä
summa  näkyy ja ohjelma huomio 
maalatut rivit.

15.7.2014
Ikkunassa Hae tuote → Valitse etsintätapa valikossa Viimeisimmät tuotteet Del -napilla voi poistaa rivin 
pikavalintalistasta. Tupla-klikkaamalla rivin voi myös pikavalita.

16.7.2014
Yhteensä -summa näkyy lennosta ja Merkitse laskuksi -valikossa.

22.7.2014
Gant -kaavion tulostuksessa parannuksia.

24.7.2014
Laskuosan asetusten kieli voi olla myös saksa.



7.7.2014
Kopioi/liitä voidaan tehdä
valitulle sarakkeelle. Ohessa sarakkeeseen
Tilausno on kaikille x-riveille laitettu teksti
Esim painamalla pientä OK -nappia.

16.10.2014
Ikkunassa Tapahtumat/reskontra pudotus-
valikosta Varasto saatava taulukko saadaan
Tulostettua

12.11.2014
Finvoice -verkkolaskun asiakastietoja
Voidaan lukea vastaanottajanilmoitus
Xml -tiedostosta.

13.1.2015
Raportissa Tulosta
sopivat Malli 4 uusi
lajittelukriteeri:
Tulostus tilinumerojär-
jestyksessä.

Samassa raportissa
myös mahdollisuus lisätä
erikoistoiminto.

19.6.2015
V-nappi laskunumerosarjan valinnassa kertoo 
lisätietoja.

27.6.2015
Vuokrankantokirjaan useita parannuksia.

28.6.2015
Osoitetulostuksessa parannuksia.

30.6.2015
Korvaa tyhjät kate-kentät reskontrasta -toiminto.
Tällä voidaan päivittää laskutiedoissa 
reskontrassa olevat kate-sarakkeet 
taannehtivasti tuoterekisteriin annetuilla 
katteilla.

1.7.2015
Tiliotteet voidaan lajitella myös 
arkistointitunnuksen mukaan.

5.7.2015
Siirrä kirjanpitoon -toiminnossa nappi 
“Kirjanpito” sisältää laajemmat toiminnot.

6.7.2015
Opastevideo erikoistoiminnon käyttämisestä 
laskunumerosarjoissa.

9.7.2015
Vironkielinen myymäläkuitti. Useisiin 
myymäkuitteihin parannuksia.

13.7.2015
Uusi vaihtoehto Alv määrittelystä.

Laskunumerotaulukossa voidaan etsiä laskua 
vastaava asiakas.
Muita käyttöliittymäparannuksia.

15.7.2015
Uusi opastevideo: laskuerittelyjen 
muokkaaminen.

16.7.2015
Kopioi/liitä -toiminnossa 
mahdollista käyttää Kpl -sarakkeen 
pistenappitoimintoa.

30.7.2015
Laskuosan asetuksissa 
mahdollisuus valita piste/pilkku 
asetelma laskuissa.

20.8.2015
Osamaksun tekeminen uudella 
tavalla siten, että mysö As Oy voi 
kuitata saman viitenumeron 
laskuja.

10.9.2015
Reskontra Selaile varastotietoja -
taulukossa mahdollisuus siirtää 
rivejä takaisin reskontrataulukkoon,



22.9.2015
Lyhyt laatikkotarra

23.3.2016
Hae tuote -ikkunassa voi antaa hakusanan, 
jolla alla oleva tuotevalikko tarkentuu.

4.7.2016
Sähköpostilaskuihin voi liittää postin 
seurantakoodin ja nettilinkin valikosta Muut 
toiminnot.

12.6.2016
Kaksi uutta vuokrankantokirjaraporttia.

14.7.2016
Luokitustaulukossa korjaustoimintoja.

Reskontra, laskutus, tapahtumat -taulukossa 
voidaan selailla kriteereillä Lajittele -
pudotusvalikosta.

22.7.2016
Kaksi tapaa korvata jotain kun haetaan tuote 
laskutukseen ja mahdollisuus myös muokata 
asiaan liittyvää koodia.

27.7.2016
Esiluotuja laskunumero erikoistoimintoja, 
esim. As Oy mallinen, jossa viitenumero 
pysyy saman per asiakas.

29.7.2016
Monissa laskulomakkeissa 
käyttöliittymäparannuksia.

29.7.2016
TYVI - isännöitsijän ilmoitus 
omistajavaihdoksista (VSIOMVAS). 
Parannuksia myös rakentajan TYVI -
ilmoituksiin.

7.7.2017
Tilanne, jossa useammalla on sama 
reskontrakoodi voidaan korjata helposti.

17.4.2016
Asiakasrekisterissä voi halutun kentän lukita niin, että siihen ei voi 
kirjoittaa. Kentän lukinnan saa seuraavasti:

(1) mennää asiakasrekisteriin ja valitaan pudotusvalikko "Muut 
toiminnot" ja sieltä "Reskontrakoodi"

(2) esiin tulevassa ikkunassa painetaan "Lukitse kenttiä"

(3) valitaan sopivat kentät, jotka halutaan lukittavaksi ja painetaan 
lopuksi OK.

(4) palattiin takaisin edelliseen ikkunaan, jossa painetaan Peruuta.

Nyt kentät ovat harmaalla ja niihin ei voi käsin kirjoittaa. Asetelma 
jää muistiin ja voidaan myöhemmin muuttaa tarpeen mukaan.

20.4.2016
Laskulomake Procountor CSV formaattiin

29.4.2016
Luokitus-taulukon Muut toiminnot kohdassa mahdollisuus tarkistaa 
myös onko vääriä luokkia.



8.7.2017
Laskutuksessa voi valita laskuun tulostettavan 
asiakasnumeron Esitiedot ikkunassa.

Kun kellokortti käynnistetään laajennetussa
tilassa voidaan asettaa se asiakasrekisterin
osalta valvontatilaan eli kaikki koodit tallentuvat. 
Soveltuu esim. silloin kun tällä kerätään lokitietoa 
jostain muusta laitteesta kuin kellokortti.

Korkolaskenta-osioissa käyttöliittymäparannuksia 
ja ohjelma pyrkii neuvomaan pulmatilanteissa.

10.7.2017
Finvoice -lomake voidaan muodostaa myös UTF-8 
muotoon.

Finvoice -lomakkeesta voi poistaa skandit (ä, ö, … 
ym.)

Käytä viitenumerona aina asiakkaan koodia -
toiminto laskunumerosaraja -ikkunassa.

11.7.2017
Kun painetaan hiiren oikealla napilla (ns. 
kakkosnapilla) Reskontra, laskutus, tapahtumat 
esiin avautuu reskontrataulukko siten, että ohjelma 
on luonut uuden rivin ja laittanut tämän päivän 
päiviksi. Soveltuu esim. jos halutaan lisätä joku 
kommentti tai muu kuin laskurivi.

Käyttöliittymäparannuksia Hae tuote -toimintoihin.

Hae tuote ja päivitä varasto -ikkunassa mahdollista 
antaa erikoistoiminto. Tämä toiminto suoritetaan 
kun tuote on haettu laskuriville ja mahdollisesti 
halutaan, että joku kenttä korvataan jollain asialla 
tms..

Neljä valmista erikoistoimintoa.

5.7.2018
Tapahtumat/reskontra -taulukossa 
pudotusvalikossa Lajittele/muuta Tyhjää nollat -
toiminto.

Laskulomakevalikossa näkyy laskunumero ja viite.



2.7.2018
Tulosta käyntikortti -toiminnossa
käyttöliittymäparannuksia.

8.7.2018
Laskunumerosarja -ikkunassa  Tarkista 
mikä on seuraava lasku- tai viitenumero. 
Sama toiminto on kun klikkaa hiiren 
kakkosnapilla Uusi laskuno ja viiteno -
nappia Tapahtumat/reskontra -ikkunassa.

Tee uusi sarja -ikkunassa Poista sarja 
toiminto voi vaihtoehtoisesti poistaa vain 
käytetyt numerot.

9.7.2018
Mikäli joitain tietoja puuttuu pakollisista 
Finvoice 2 tiedoista ohjelma pyrkii 
täyttämään sopivat.

11.7.2018
Kun lasku luetaan viivakoodilla
reskontrariville voidaan käyttää
muokattavaa erikoistoimintoa.

Kolme erikoistoimintoa malliksi.

14.7.2018
Tee Asiakasrekisterimerkintä -
toiminnossa Nollaa/tyhjää kenttä niistä 
tietueista, jotka ei sovi kriteereihin

Taulukossa myös enemmän tietoa. ja 
muita käyttöliittymäparannuksia.

21.7.2018
Useissa laskulomakkeissa 
käyttöliittymäparannuksia.

16.8.2018
Opastevideo laskuihin tehtävistä pitkistä 
lisäteksteistä.

19.3.2019
Laskulomaketiedostoihin voidaan tuoda 
ns. vaihtuva teksti, joka on jokin rivi 
asiakkaan lisätiedoista.

Lähetyslista -malli 3

11.6.2019
Reskontra erikoistoiminnossa apu, jolla 
ohjelma laskee kriteereihin sopivat rivit ja 
laittaa asiakaskortin koodi -kenttää 
lasketun määrän.

13.6.2019
Reskontrassa asiakasrekisterimerinnässä 
mahdollista luoda oma erikoistoiminto.

Ylläolevaan erikoistoiminto, jossa ohjelma 
laskee kriteereihin sopivat rivit ja laittaa 
asiakaskortin koodi -kenttään lasketun 
määrän

24.6.2019
Kriteerilomakkeessa Koodi -kriteeri voidaan valita muutenkin kuin 
“yhtäsuuri” -toiminnolla, esim. pienempi kuin, suurempi kuin ja 
erisuuri kuin.

26.6.2019
Opastevideo miten kellokortti-ohjelmaa käytetään esim. kuntosali 
10 kerran kortti tms tapauksessa

29.6.2019
Hae tuote viivakoodin avulla sisältää mahdollisuuden poimia 20-
alkuisista viivakoodeista hinta (eikä tuoterekisteristä).

1.7.2019
Reskontan Gant raportissa voidaan suurentaa/pienentää 
aikatarkkuutta esikatselu-ikkunassa

Uusi lomake Rahtikirja Malli 2 lyhyt.



3.7.2019
ODG tiedostojen konvertointi laskulomakkeeksi.

15.7.2019
Tarkista onko asiakas ennestään -toiminnossa
käyttöliittymäparannuksia.

25.7.2019
Reskontrataulukon Merkitse laskuksi
-toiminnossa merkintää tehdessä ohjelma
voi muuttaa eräpäivä ym samaksi ruksaamalla
kuvan kohdan.

12.2.2020
Lue verkkolasku lukee myös vastaanottokuittaus XML/NDA tiedoston.

14.2.2020
Finvoice 3.0

4.3.2020
Kun reskontrasta tulostetaan Tulosta sopivat voidaan ruksata
Tee pilveen siirtotiedosto kirjanpitäjälle.

Yksittäislaskusta voidaan myös tehdä samoin Laskun esitiedot
ja Tee pankkiviivakoodi -ikkunassa.

11.3.2020
Sähköpostilaskuun liitetty virtuaaliviivakoodi

2.4.2020
A4 Lasku Malli 4 -lomake.

9.5.2020
Asiakasrekisteri kausivertailu -raportti.

30.5.2020
Itella -osoitetulostuksessa parannuksia.

14.6.2020
Kun asiakkaan osoite tulostetaan Muut toiminnot → Tulosta osoite
-ikkunassa voidaan tarra valita käyttäen apuna esikatselua.

18.6.2020
Finvoice -lomakkeella voidaan
pistenapilla valita myös jokin
rivi asiakkaan lisätiedosta. 

1.7.2020
RF viitteen muodostus on 
lisätty myös erikoistoiminnoksi
viitenumeron muodostuksessa.

4.7.2020
Kun laskutuksessa haetaan
tuote ja ollaan ikkunassa
Valitse hinta ja päivitä varasto
voidaan katsoa mistä tuote-
ryhmä koostuu napilla Näytä

5.7.2020
Tulosta osoitetiedot voidaan
tulostaa HTML versiona.

17.7.2020
Toiminossa Tarkista onko
sama asiakasuseampaan
kertaan mahdollisuus tehdä
nopea etsintä käyttäen vain nimi- ja katu tietoa.



18.7.2020
Poistettaessa lisätietoja ohjelma voi tarkastaa, onko muilla
käytössä samaa lisätietoa. Lisäksi voi valita poistetaanko vain merkintä,
jolloin kortti ei käytä kuvaa, mutta kuva on vielä olemassa.

23.7.2020
Lisätiedon editointi-ikkunassa voidaan käsitellä myös muiden korttien lisätietoja.

16.9.2020
Tee vakiolasku, kopioi lasku useammalle
-toiminnossa parannuksia.

29.9.2020
Tiliotteiden haussa voidaan käyttää myös muita
formaattejä kuin PATU (eri pankkeja tuettu).
Asiasta on opastevideo.

6.10.2020
Hae tuote -toiminnossa mahdollisuus katsoa ja
valita poimitut tuotteet Valitse etsintätapa -ikkunassa
Poimi -valikosta.

8.1.2021
Reskontra Selaile sopivia -taulukossa on Merkitse
-pudotusvalikossa myös Päivitä varastonarvo
tästä tuotteesta.

12.1.2021
Laskulomakkeiden muokkauksessa voidaan vaihtuva teksti hakea laskussa olevasta lisätekstistä. Asiasta on myös 
opastevideo.

29.1.2021
Valitse lomake -ikkunan Tee pankkiyhteysohjelman aineisto tekee myös virtuaaliviivakoodin

Samassa ikkunassa oleva Internet pankkiyhteys osaa käsitellä myös virtuaaliviivakoodiaineistoa.

1.2.2021
Opastevideo virtuaaliviivakoodin ja pankkiyhteysohjelman käytöstä.

13.5.2021
Toiminnossa Tee
kirjanpitäjälle
siirtotiedosto pilveen
ohjelma voi lisätä
aiemmin tallennetun
jatkoksi, jos siirtotiedosto
on ennestään olemassa.

Valitse lomake -ikkunassa
Siirrä -toiminnossa voi
hiiren kakkosnapilla
siirtää kirjanpitoviennin
myös pilvitiedostoon.

25.6.2021
Toiminnossa Lisää →
Tuo uusi asiakas toisesta
tiedostosta voi
maalauksella tuoda
useamman uuden
asiakkaan.

1.7.2021
Toiminnossa Palauta
alkuperäinen
laskulomake ohjelma voi
vaihtoehtoisesti palauttaa
myös varakopiossa
olevan tiedoston.

2.7.2021
Valitse lomake -ikkunassa myös tarkentuva Etsi -toiminto



7.7.2021
Hae tuote/Valitse
etsintätapa -ikkunaan
myös mahdollisuus rajata
hintahaarukka.

20.7.2021
Tuo uusi asiakas toisesta
tiedostosta voi katsoa
myös verkkohakemiston.

22.7.2021
Kun tulostetaan karhu-
kirjelaskuja ja ohjelma
laskee niihin myöhästy-
miskoron niin ohjelma
näyttää ne taulukkona ja
käyttäjä voi erikseen valita
tuleeko myöhästymis-
korko vai ei ja muuttaa
asioita koron osalta.



25.8.2011
Jaa tosite osiin -toiminnossa seuraavat 
parannukset:
- tositteiden jakaminen tapahtuu taulukkona, joten 
siihen voi lisätä/poistaa rivejä.
- jaettujen tositteiden selailu
- käyttöliittymäparannuksia

20.1.2012 Ohjelmaan on tehty muutos, jolla 
"Erittele kustannuspaikoittain/projekteittain" ruksi 
toimii siten, että:
- jos ruksi on päällä ja alla olevaan kenttään on 
annettu pilkulla erottaen kustannuspaikkoja 
ohjelma tulostaa em. kustannuspaikat
- jos ruksi on päällä ja alla olevaan kenttään EI 
OLE annettu mitään ohjelma tulostaa KAIKKI 
kustannuspaikat eriteltynä

23.4.2012
Kuori alv omaksi vienniksi näyttää myös mitä 
bruttosumma on jos käsin muutetaan ikkunassa 
tietoja.

24.4.2012
Uusi kriteeri Tositteet, joissa tili kuuluu tiliryhmään.

10.7.2012
Useita parannuksia kenttien editoinnissa.

24.7.2012
Numeroi tositteet uudestaan -toiminnossa näkyy 
taulukkona numeroitavat tositteet.

26.7.2012
Perus-Alv-% antaminen helposti valikosta.

6.8.2012
Kk-veroilmoituslaskelmassa Sivuuta tositteet, 
joissa reskontrakoodi on ... -toiminto.

31.10.2012
Automaattivienti voi olla myös useampiosainen, 
esim. jaettu tosite.

15.11.2012
Tuloslaskelman & taseen tulostuksessa voidaan 
jättää piilon rivit, joissa lisäehdossa erikseen 
määritelty "puumerkki".

15.1.2013
Uudet veroilmoituslmakkeet 2012: 6B, 5 ja 4.

1.3.2013
Uusi kk-verolomake 4001 1.2013

16.7.2013
TYVI Vuosi-ilmoitus maksetuista osingoista 
VSOSERIE

17.7.2013
Tarkempi tuloslaskelma/tase -toiminnossa voidaan 
määrittää kustannuspaikat eri tavalla.

8.3.2013
Kun uusi tosite lisätä voidaan käynnistää omavalintainen 
erikoistoiminto.

Pääkirjaa tulostettaessa voidaan käyttää omavalintaista 
erikoistoimintoa.

27.4.2013
Jaa tosite osiin  -ikkunassa tositteen yhdistäminen mikäli 
samaa tiliä käytetään. 

Alt+piste ja Alt+piste tuovat esiin valikon, josta voi hypätä 
jonkin tilikauden 1. tositteeseen (nolla-tilinavaus)

Kriteeri-ikkunassa tilinumeroilla on Tai ehto. Jos tämä on 
ruksattu ja tilinumero on annettu esim. 1900 kriteeri on silloin 
"tilinumero tai vastatili on 1900".

1.5.2013
Tulosta tosite -toiminnossa parannuksia.

Lisätieto näkyy kortissa.

Kirjanpito



18.7.2013
Numeroi tositteet uudestaan on 
mahdollista numeroida halutut 
maalatut rivit.

Tositesarjan käsittelyssä 
parannuksia.

Lisätieto -tiedostot voidaan kaikille 
korteille luoda nopeasti.

22.9.2013
Kirjanpidon kriteerilomakkeessa 
voidaan antaa useampi tili, jolloin 
tuloste koskee annettuja tilejä.

1.12.2013
Uudet veroilmoituslomakkeet 4,5 ja 
6B 2013.

8.12.2013
RY/Säätiö veroilmoitus 2013 TYVI 
-muodossa.

1.2.2014
Tuloslaskelma/tase tulostukses ns. 
 jälkimuokkaustoiminto.

6.2.2014
Uusi opastevideo 
Kuukausiveroilmoitus

28.2.2014
Viennit taulukkomuodossa uusi 
lajittelu-tapa, jossa voidaan valita 
myös kenttä.

2.3.2014
Viennit taulukkomuodossa uusi 
toiminto Tuo tosite toisesta 
kirjanpidosta.

2.3.2014
Viennit taulukkomuodossa uusi 
toiminto Näytä/piilota kuva.

18.5.2014
Viennit taulukkomuodossa uusi 
toiminto Muut toiminnot -valikossa  
Numeroi maalatut tositteet 
uudestaan.

30.5.2014
Uusi opastevideo Kirjanpito – kuva 
tositteesta.

1.6.2014
Mahdollisuus tulostaa kaikista 
kriteereihin sopivista tositteista 
sivutuloste, jossa kaikki tiedot ym. 
Kuva ja lisätiedot. Ikkunassa 
Valitse vaihtoehto kohta Tosite 
kerrallaan

9.6.2014
Aputoiminto kuvan käsittelyyn.

Tositteiden tulostuksessa parannuksia.

8.7.2014
Etsi samanlainen tosite -toiminnossa parannuksia.

10.7.2014
Uusi kuukausiveroilmoitus lomakemalli.



17.7.2014
Opastevideo tositenumeroiden uudelleennumeroinnista.

21.7.2014
Tilintasauksessa parannuksia.

25.7.2014
Kirjanpidon oikeellisuuden tarkistuksesta ja korjauksista opastevideo.

7.10.2014
Alv kuorinnasta opastevideo.

27.10.2014
Viennit taulukkomuodossa pudotusvalikossa Muut toiminnot on kohta Kasvata tositenumeroa, joka 
muuttuu Älä kasvata tositenumeroa. Tällöin tositenumero ei kasva kun uusia rivejä lisätään.

10.1.2015
VSY6C14 – Ry/Säätiö TYVI veroilmoitus 2014

Verolomake 4 - As Oy 2014

Verolomake 5 - 2014

Verolomake 6B – Oy/Ky ym 2014

12.3.2015
2015 Kuukausiveroilmoituslomake

19.5.2015
Verolomake 6A – Amm./Ky ym 2014

20.6.2015
Verolomake 2 – Maa/metsätalous 2014

22.6.2015
Verolomake 4 - As Oy 2015

VSY6C15 – Ry/Säätiö TYVI veroilmoitus 2015

23.6.2015
Verolomake 6B – Oy/Ky ym 2015

Verolomake 6 – Oy/Ky Valtionlaitos, kunta ym 2015

24.6.2015
Viennit taulukkomuodossa -ikkunassa oleva
toiminto Laske tosite laskee maalatut rivit
jos sellaisia on. Muuten laskee käsillä olleen
tositenumeron, kuten aiemmin.

29.6.2015
Tietueväli voi olla myös kriteerinä.

1.7.2015
Viennit taulukkomuodossa -ikkunassa oleva
toiminto Tyhjää nolllanumero... tyhjää
maalatuilta nolla tyhjäksi (laskennallisesti
se on sama kuin nolla).

6.7.2015
Tarkista oikeellisuus -toiminnossa
parannuksia.

12.2.2016
Verolomake 2 – Maa/metsätalous 2015

13.3.2016
Kuukausiveroilmoituksen kaava-toiminnossa valmis kaava käänteiselle alv:lle.



22.3.2016
“Saldo” -napista avautuvaan ikkunaan tullut uusi nappia “Kaava”, jolla voidaan antaa kaava, jota 
toteutetaan kun nappia “Saldo” on laskenut summat.

1.7.2016
Tositenumerosarjaan nappi, jolla voi luoda nopeasti 1000 uutta tositenumeroa.

2.7.2016
Tarkista oikeellisuus -toiminnossa parannuksia.

14.7.2016
Kuukausiveroilmoituslaskelman marginaaliverojen
määrityksissä käyttöliittymäparannuksia.

16.7.2016
Kun PayPal -raporttitaulukko on käsillä siitä voi
poistaa myös rivejä.

Paypal raportti huomio sähköposti asiakaan yhteys-
tiedoksi.

Raportin summia myös muuttaa..

20.7.2016
6B - 2016 veroilmoituslomake (Oy/Ky/ym.).

4 - 2016 veroilmoituslomake (As Oy).

46 - 2016 veroilmoituslomake (kk-veroilmoitus).

24.7.2016
Paypal raporttiin myös erikoistoiminto.

25.7.2016
6C TYVI 2016 veroilmoituslomake.

30.7.2016
Mahdollisuus asentaa erikoistoiminto kun lisätään uusi kortti kirjanpitoon. Aiemmin oli mahdollisuus 
kopioida edellisestä päivä, mutta nyt on useita muita mahdollisuuksia.

31.7.2016
6A - 2015 veroilmoituslomake (AY, Ky)

27.2.2017
Tulosta päiväkirja -toiminnossa mahdollista tulostaa myös Debet/Kredit
Suuruusjärjestyksessä.

2.3.2017
Tilisaldo ikkunassa V -napista avautuva tilivalikko sisältää myös
Tulos/tase -yhteyden.

Jaa tosite osiin -ikkunassa toiminto Yhdistä saman tilin viennit -nappia
Painamalla hiiren oikealla voidaan suorittaa yhdistys tilirymäkohtaisesti.

10.3.2017
Kahden kirjanpidon vertailu päivätasolla.

26.3.2017
Mene tositteeseen toiminnossa mahdolli-
suus mennä myös seuraavaan maa-
latuun tositteeeseen (rviin).

23.4.2017
Viennit taulukkomuodossa -valikossa
On Tuo/vie tosite -toiminto, jossa nyt
voidaan lisäksi viedä tosite myös toiseen
kirjanpitoon.



25.6.2017
4 - 2017 veroilmoituslomake (As Oy).
6A 2016 veroilmoituslomake
6U 2017 veroilmoituslomake
2 2016 veroilomoituslomake
2C 2016 veroilmoituslomake

27.6.2017
Veroilmoituslomakkeen muutossa voi myös liittää muistiin muiden jatkoksi

Uusi 2017 Alv-lomake

1.7.2017
6 2017 veroilmoituslomake
6B 2017 veroilmoituslomake

23.7.2017
Saldo -toiminnossa parannuksia.

12.9.2017
Kuukausiveroilmoitusohjelmassa kun painetaan ruksi “Sivuuta tositteet, joissa reskontrakoodi on” se muuttuu myös 
“Huomioi tositteet, joissa reskontrakoodi on”.

2.1.2018
Englanninkielinen OY/KY Tuloslaskelma/tase kaava

21.1.2018
Verolomake 5 – 2017

Verolomake 6A – 2017

13.4.2018
KK-verolomake 2018

20.6.2018
Tositteiden tuonti/vienti -toiminnossa
käyttöliittymäparannuksia, mm. voidaan
tuoda myös maalatut rivit.

Em. toiminnosta opastevideo.

7.7.2018
Tuloslaskelman tulostuksen Anna kriteerit
-ikkunassa aikavälit valittavissa valikosta.

11.7.2018
Opastevideo “Viivakoodin lasku kirjanpitoon”

17.7.2018
CSV tiedostoa voidaan käyttää tietojen siirtämiseen tiliotteisiin ja sieltä kirjanpitoon.

Etsi samanlaiset tositteet kohta “Valitse jonkun toisen projektin tietokanta” sisältää enemmän tietoa.

Uusi opastevideo: Pääkirja ja saldo

22.7.2018
Veroilmoituslomake 2C Metsätalous 2017

Veroilmoituslomake 2 Maatalous 2017



4.7.2018
Kirjanpidon taulukkomuodossa
voidaan tyhjätä nollat.

11.7.2018
Kun lasku luetaan viivakoodilla
tositteeseen voidaan käyttää
muokattavaa erikoistoimintoa.

Kolme erikoistoimintoa malliksi.

19.7.2018
Kun tiliote siirretään kirjanpitoon
voidaan käyttää erikoistoimintoa.

Kaksi erikoistoimintoa malliksi.

30.7.2018
Tuplatositteiden poisto Tarkista oikeellisuus -toiminnossa.

25.11.2018
Laskunumeroissa erikoistoiminto, jolla viitenumerot voidaan tavutta välilyönneillä
“123456780” → “1234 5678 0”

14.2.2019
Verolomake Metsätalous 2C 2018

2019 ALV-lomake

17.2.2019
Tuo/lisäinfo valikon Tuo PayPal/CSV raportti voi hakea myös Aktia muodostaman CSV:n.

18.2.2019
Verolomake 6B 2018

Verolomake 4 2018

21.2.2019
Kuukausiveroilmoituslomakkeessa mahdollista summata kaavatoiminnossa useampi tili lomakkeeseen.

Mahdollista nyt myös täyttää listiedon rivillä.

Verolomake 5 2018



9.3.2019
Verolomake 6A 2018

Verolomake 2 2018

6.4.2019
Tiliotetiedot, esim. Nordea NDA voidaan
hakea kirjanpitoon pudotusvalikosta
Tuo/lisäinfo → Tuo PayPa/CSV/NDA
raportti.

4.6.2019
Laske sopivien tietojen määrä -toiminto
sisältää myös selailun.

25.6.2019
Tee tilinavaukset ikkunassa parannuksia

28.6.2019
Uusi opastevideo
Kirjanpidon kriteerilomake.

18.7.2019
Tosite ja tositekuva voidaan myös
lähettää sähköpostitse esim. kirjanpitäjälle.

Kuvana voi olla myös PDF tiedosto.

22.7.2019
Ostoskoritiedot, DT*.TIL voidaan
hakea kirjanpitoon pudotusvalikosta
Tuo/lisäinfo → Tuo PayPal/CSV/NDA
raportti.

24.7.2019
Tositesarjan erikoistoiminnossa mahdollisuus valita toiminto niin, että ohjelma automaattisesti valitsee tositesarjan valitun 
kirjanpidon mukaan. Esim. jos kirjanpitotiedosto on KIR13.DBF ohjelma valitsee tosisarjan 13XXX (X on joku kirjain).
Kirjanpitotiedoston nimi on kerrottu Asetukset ja tiedostot ikkunassa.

3.1.2020
Tuo “CSV,DT*.TIL..” -tukee myös OP:n tiliote CSV -tiedostoa.

4.2.2020
Verolomake 6B 2019.
Verolomake 5 2019.
Verolomake 4 2019.
Verolomake 6A 2019.
Verolomake 2 2019.
Verolomake 2C 2019.

19.2.2019
Tuo/lisäinfo valikon Tuo PayPal/CSV raportti voi hakea myös Finvoice XML laskun.

2.3.2020
Kuitti, tosite ym. voi skannata myös kännykällä.

5.6.2020
Tiliotteiden haussa kirjanpitoon on monia parannuksia mm.:
- ohjelma listaa sopivat tiedot ja niitä voi muuttaa
- erilaisia erikoistoimintoja on valmiina

1.7.2020
Tiliotteiden haussa kirjanpitoon kaksi uutta erikoistoimintoa:
- kustannuspaikka
- selitys

3.7.2020
Tilintarkastuskertomusta voi muuttaa eri tavoilla.



4.7.2020
Kun tulostetaan tuloslaskelma/tase voidaan käyttää lisätoimintoa (mm. muuntaa pisteet pilkuiksi jne). Kolme uutta 
lisä/erikoistoimintoa.

18.7.2020
Poistettaessa lisätietoja ohjelma voi tarkastaa, onko muilla
käytössä samaa lisätietoa. Lisäksi voi valita poistetaanko vain merkintä,
jolloin kortti ei käytä kuvaa, mutta kuva on vielä olemassa.

19.7.2020
Pääkirjan erikoistoimintoa parannettu ja kolme mallierikoistoimintoa.

20.7.2020
Tuloslaskelman tulostuksessa uusi lisätoiminto,
jolla voidaan tilierittelyt tulostaa eri värillä, jotta
ne erottuvat paremmin.

22.7.2020
Kirjanpidon taulukkoon voidaan tuoda ajastuksella
tositetiedot pilvestä.
Viennit taulukkomuodossa -ikkunassa klikkaa
Muut toiminnot ja Tuo/vie tosite.
-nappia ja valitse Muuta -pudotusvalikko
Paina Erikoistoiminto ja sitten Tositetiedot
haetaan pilvestä. Lisäohjeet näkyvät esiin
tulleen ikkunan oikeassa teksti-ikkunassa.

23.7.2020
Lisätiedon editointi-ikkunassa voidaan käsitellä
myös muiden korttien lisätietoja.

29.7.2020
Alv-ilmoituslomake 2020

28.1.2021
Kirjanpitoon voi tuoda myös Stripe CSV dataa

Jaa tosite osiin -taulukossa myös Anna laskentakaava -toiminto Debet ja Kredit sarakkeille.

2.2.2021
Kirjanpitoon voi tuoda myös eTasku CSV dataa

10.2.2021
Verolomake 6B 2020
Verolomake 4 2020
Verolomake 6C 2020
Verolomake 6A 2020
Verolomake 2 2020
Verolomake 6 2020
Verolomake 2C 2020
Verolomake 6U 2020



26.5.2021
Kuukausiveroilmoituslaskelman lopussa on myös liikevaihto eriteltynä.

Alarajahuojennuslaskelma tulee mikäli sitä voi saada kuukausiveroilmoituslaskelman loppuun.

25.6.2021
Uusi toiminto Lisää → Tuo toisesta kirjanpidosta. Tällä voidaan tuoda yksi tai useampi kirjanpitovienti, jostain toisesta 
kirjanpidosta.

8.7.2021
Taulukkomuodossa mahdollisuus vaihtaa maalattujen rivien
tili/vastatili ja debet/kredit.

10.7.2021
Kuukausiveroilmoituksen kaavamuokkauksessa tilivalinta
-ikkunassa on tarkentuva Etsi -toiminto.

12.7.2021
Marginaaliverotilien valinnassa useita parannuksia.

13.7.2021
Taulukon lajittelussa voi käyttää myös pelkkää valittua kenttää.

Kun tulostetaan tuloslaskelma & tase voidaan kustannuspaikkakriteeri valita valikosta, jostain aiemmasta kirjanpidossa 
käytetystä kustannuspaikasta.

14.7.2021
Tulos/tase -laskelman kaavatoiminnoissa
useita parannuksia, mm. rivejä voi maalata.

Veroilmoitus -laskelman kaavatoiminnoissa
useita parannuksia, mm. rivejä voi maalata.

20.7.2021
Tuo toisesta kirjanpidosta -toiminto voi katsoa
myös pilvihakemistosta.



31.7.2011
Kriteeri-ikkunassa voidaan antaa kolme hakutermiä, joita etsitään kaikista kentistä – ei pelkästään erikseen 
annetuista kentistä. Soveltuu hyvin tilanteisiin jos ei muisteta missä kentässä tieto oli.

28.1.2012
Vuosi-ilmoitus -lomakkeen eri kohtiin voidaan määritellä useamman palkkalajin summat yhteenlaskettuna 
samaan lokeroon.

10.7.2012
Useita parannuksia kenttien editoinnissa.

Pistenappi kentässä Ammatti, jolla voidaan valita sopiva ammatti aiemmin käytetyistä.

19.7.2012
Pistenappi sarakkeissa Tyel ja Työttömyysvakuutus, jolla voidaan valita sopiva ammatti aiemmin käytetyistä.

24.7.2012
Opastevideo Vuosi-ilmoituksen muokkaamisesta.

27.7.2012
Kun klikataan Palkkatapahtumat -taulukossa Työaika yks. -sarakkeen pistenappia esiin tulevassa ikkunassa 
on myös anna -kaava toiminto vaihtoehtoisena.

28.7.2012
Kakkosnappiklikkaus Palkkatapahtumat avaa kaikkien palkansaajien tiedot.

Palkanlaskenta



29.7.2012
Pistenappi kentässä Perus-%, jolla voidaan valita sopiva aiemmin käytetyistä.

31.12.2012
Ohjelma laskee myös erillisen keskituntiansion annetusta aikavälistä.

Ohjelma erittelee rivikohtaisesti Tyel, ym. tulosteessa.

24.4.2013
Saldo -napilla avautuvassa laskenta-ikkunassa voidaan tilin sijaan välita myös tiliväli (ns. tili2 tiliryhmäkoodi), 
jonka mukaan ohjelma laskee saldon.

6.6.2013
Selaile kaikkia palkansaajia näyttää ylärivillä käsillä oelvan palkansaajan nimen.

24.6.2013
Palkansaajan kortin info -ikkunassa
voidaan editoida myös tietoja.

17.7.2013
Toiminto Tee lisätieto sopiviin
asiakkaisiin.

21.7.2013
Sotu numeron tarkistus (pistenappi
kentässä) eri puolilla ohjelmaa.

30.7.2013
Rajatulo on palkkatapahtumakohtainen
voidaan määrittämään koko kuukautta
– ei pelkästään "1" -rivejä. Näin voi
kuukausi jakautua esim. kahteen
palkkajaksoon.

2.10.2013
Virolainen palkka voidaan laskea. Ohjelma ottaa huomioon 144 eur verovapaan ja muut laskelmat. Ohjelma 
muodostaa 22 koodilla valmiit lasketut summat



18.5.2014
Vuosi-ilmoituslomakkeessa voidaan määrittää erityinen
kaava kenttään.

3.6.2014
Palkan siirtämisessä reskontraan/laskutukseen 
parannuksia.

14.6.2014
Palkanlaskennan kriteerilomakkeessa parannuksia.

22.6.2014
Pankkiviivakoodin saa tulostettua.

8.7.2014
MYEL/YEL Tyvi -ilmoitus.

11.7.2014
Ikkunassa Asetukset ja tiedostot → Muut asetukset → 
Liitä/poista kirjoitusesto voidaan laittaa
kirjoitusesto palkanlaskentaan.

14.7.2014
Palkansaajan veronumerokysely (Tyvi 
-ilmoitus) (VERONUME)

19.7.2014
Pankkilista (KEVA mallinen)

20.7.2014
Ikä- ja sukupuolijakauma -raportti

Työtodistus -tuloste.

21.7.2014
Opastevideo kellokortin hyödyhtämisestä
Palkanlaskennassa.

28.7.2014
Opastevideo Palkasta verkkolasku.

22.1.2015
LEL/TaEL koneellinen ilmoitus sisältää
mahdollisuuden selailla eri tietoja.

21.6.2015
Opastevideo ennakonpidätysprosenteista.

29.6.2015
Tietueväli voi olla myös kriteerinä.

1.7.2015
Kriteerilomakkeessa käyttöliittymäparannuksia.

Kopioi rivejä -toiminnossa mahdollisuus huomioida
vain maalatut rivit.

10.7.2015
Palkkatapahtumat taulukossa voidaan tyhjätä
nollat.

Opastevideo työntuntiraporteista.

Useita käyttöliittymäparannuksia erilaisiin lomarahan
ja lomapalkan laskentaan.

11.7.2015
Opastevideo palkkarivikohtaisista prosenteista.



11.7.2015
Useita käyttäjäliittymäparannuksia Lisää -palkka -ikkunaan.

12.7.2015
Palkkaluokitustaulukko.

Opastevideo palkkaluokitustaulukon käytöstä. Mukana myös
sosiaalialan G-taulukko 2015.

28.9.2015
Lajittele -nappi taulukkoon:

7.1.2016
VSPSERIE TYVI lomake

14.7.2016
Selaile kriteerillä palkkatapahtumien pudotusvalikossa Muut toiminnot.

18.7.2016
Palkka-% taulukon kopioi/liitä -toiminnot huomioivat myös jos rivejä on maalattu.

25.7.2016
Infoikkunassa voidaan selailla myös muita palkansaajia.

26.7.2016
Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirto (TYVI) VKESSPAE

Viranomaisilta saatujen palkka-prosenttien luku/haku Palkka-% -taulukkoon pudotusvalikosta Muut toiminnot

27.7.2016
Palkka-% -taulukossa palkan-
saajia voi selailla valikosta.

31.7.2016
Palkka-% taulukossa
hyväksytään myös nolla-%:t.

8.7.2017
Toiminto Tarkista, että koodi
ei ole käytössä muilla antaa
muuttaa koodit sopivaksi.

14.7.2017
Mentäessä palkkaprosentit
taulukkoon ohjelma tarkistaa, että
Siitä ei puutu vuodenalun tietoja.

Mentäessä Palkkalaji -ikkunaan ohjelma tarkistaa, että palkkatapahtumat -taulukossa oleva palkkalaji myös löytyy.

17.7.2017
Painettaessa pistenappia sarakkeessa Työaika yks. päästään mm. kaavaikkunaan. Nyt kaava säilyy ja voidaan käyttää 
myös muilla palkansaajilla.

Kalenteria voidaan selata ennen sen muodostamista.



28.5.2017
Kun palkkoja siirretään kirjanpitoon ohjelmassa
voi helposti valita tilin, summan ym erityisestä
asetusikkunasta, johon annetut tili- ym vaihtohdot
säilyvät.

Opastevideo yllämainitusta.

Opastevideo palkanlaskennan
pistenappien käytöstä.

19.6.2018
Siirrä kirjanpitoon toiminnossa voidaan summa
ottaa monelta riviltä maalaamalla sopivat rivit.

25.6.2018
Printtaa/laske -ikkunassa myös Selaile -toiminto,
jolla voidaan taulukkomuodossa selailla kriteereihin sopivia palkansaajia.

8.7.2018
Kopioi rivejä -ikkunassa aikaväli voidaan valita valikosta.

15.7.2018
Työtuntiraportissa ja kalenterissa parannuksia mm. virhetarkistus.

Palkkaprosentit -ikkunassa painamalla nappia Työnantajan
tulee esiin verottajan TYEL ym. prosentti-info.

23.7.2018
Tulostettaessa ennakonpidätystodistusta voidaan eri kohtiin määrittää
erikoistoiminto.

Kolme erikoistoimintoa malliksi.

1.12.2018
Tulorekisterin palkkalajit latautuvat
ohjelmaan.

7.5.2019
Tulosta palkat ja valvontailmoitus
-raportissa mahdollista käyttää
erikoistoimintoa.

29.5.2019
Siirrä, korvaa tai poista tiedostoa
-toiminnossa mahdollista poistaa
väliaikaisesti tulosteista henkilö-
tiedot (GDPR).

4.6.2019
Laske sopivien tietojen määrä
-toiminto sisältää myös selailun.

7.7.2019
Työtuntiraportti -tulostuksessa
voidaan laskea tunnit automaat-
tsesti kuukausista vaikkei sitä
olisi alunperin merkitty.

Selaile taulukkomuodossa on
paremmin ja sisältää mm. palkka-
tapahtumat.

8.7.2019
Ennakonpidätystodistukseen
haluttuun kenttään voidaan laittaa lisätiedosta jokin rivi.

Myös useita muita parannuksia em. toiminnossa.

Opastevideo ennakonpidätyslomakkeen muokkaamisesta.



20.7.2019
Vuosi-ilmoitus -lomakkeeseen haluttuun kenttään voidaan laittaa lisätiedosta jokin rivi. 

2.7.2020
Palkkatodistus Malli 2 -lomakkeessa useita parannuksia: 4 erikoistoimintoa.

6.7.2020
Erilaisissa Listaa käytetyt tiedostot  -toiminnoissa parannuksia.

7.7.2020
Tulosta palkat -lomakkeessa uusi erikoistoiminto: Jätä pois Ammatti...Pankkitili -kohdat

15.7.2020
Valikon Muut toiminnot -> Info .ikkunassa tiedoston poistaminen tapahtuu hävittämällä tiedosto bittitasolla perusteellisesti.

18.7.202020
Poistettaessa lisätietoja ohjelma voi tarkastaa, onko muilla
käytössä samaa lisätietoa. Lisäksi voi valita poistetaanko vain merkintä,
jolloin kortti ei käytä kuvaa, mutta kuva on vielä olemassa.

23.7.2020
Lisätiedon editointi-ikkunassa voidaan käsitellä myös muiden korttien
lisätietoja.

22.10.2020
Kellokorttitiedot voidaan hakea verkosta,
jonne kellokorttiohjelma on ne kopioinut.

6.3.2021
Tyonantajan palkkaprosenttien laskemises-
sa voidaan käyttää erikoistoimintoa.
Erikoistoiminto, jolla palkansaajien brutto-
palkan ylittäessä bruttosumman käytetään
erilaista prosenttia.

10.3.2021
Lomapalkan ja lomarahan laskennassa
parannuksia – mm. laskee vuosiansiot.

25.6.2021
Uusi toiminto Lisää → Tuo uusi palkansaaja toisesta tiedostosta.

28.6.2021
Toiminnossa Lisätieto → Valitse toisen kortin lisätieto on
myös erikoistoimintomahdollisuus.

Em. toiminnossa kaksi erikoistoimintoa: kopio lisätieto
maalatuille palkansaajille ja tee haluttu lisätietoteksti.

13.7.2021
Tarkentuva Etsi -toiminto palkkalajien valintaan.

21.7.2021
Ikkunassa Lisää palkka nappi Erikoistoiminnot käy myös
kentän Palkka yks. kanssa.



31.7.2011
Kriteeri-ikkunassa voidaan antaa kolme hakutermiä, joita etsitään kaikista kentistä – ei pelkästään erikseen 
annetuista kentistä. Soveltuu hyvin tilanteisiin jos ei muisteta missä kentässä tieto oli.

19.8.2011
Pistenappi Ryhmä -kenttään tuotekortissa.

28.9.2011
Uusi raportti Kuvat & lisäteksti – sama kuva = sama tuote soveltuu
ostoskorituotteiden listaukseen.

Tuotekorttietikettii tulosteissa mahdollisuus käyttää tuotteen kuvaa ja
kuvan kuko voidaan antaa vaihtoehtoisesti x tai y mm-asteikoilla
skaalatuksi.

Opastevideo etikettien käytöstä.

25.10.2011
Hinta-kate -varaston-
arvolistaus -raportissa
voi määrittää mitä
kenttiä tulostuu.

Käänteinen inventaario: normaalisti inventaariolle kerrotaan mikä on
todellinen tilanne tuotteiden osalta. Käänteisessä inventaariossa
ohjelma olettaa, että Nykytilanne on oikein, mutta varasto virheellinen.

Tuoterekisteri/varastonhallinta



27.11.2011
Tuote, Nykytilanne, Arvo -Kausivertailu -raportissa mahdollisuus jättää määrä tai kpl pois vertailusta.

28.6.2012
Viivakoodin korkeus voidaan säätää "Tuotekorttietiketit" -toiminnossa

7.7.2012
Valitse kuva -valikko myös editoi kuvaa. Ohjelma käynnistää Windowsille varatun editointiohjelman.

10.7.2012
Useita parannuksia kenttien editoinnissa.

Arvo -napilla voidaan inventoida helposti käsillä oleva tuote valitsemalla Anna nykytilanne (kpl) suoraan.

19.7.2012
Klikkaamalla tuoterekisterissä toisessa selitekentässä olevaa pistenappia saadaan voidaan kenttään laittaa
EAN-13 tai EAN-8 koodi.

23.7.2012
Tuote, Selite, Varasto, Nykytilanne -raportissa mahdollista tulostaa suoraan html raportti.

27.7.2012
Hinta -kentässä on pistenappi, jolla on laskea laskukonemaisesti esim 5*4+(1+2) hinnan.

Kakkosnappiklikkaus Varastonhallinta avaa kaikkien tuotteiden tiedot.

29.7.2012
Hae samanlainen tuote -toiminnossa parannuksia.

Kuville drag & drop ominaisuus.

22.4.2013
Uusi raportti Lyhyt Pos listaus

15.5.2013
Erikoistoiminto viivakoodien tulostukseen. Tällä voidaan
tehdä erilaisia ohjelmallisia lisäasioita.

16.6.2013
Ryhmä -taulukossa voidaan selailla myös kaikkien
tuotteiden ryhmiä valitsemalla  Selaile kaikkia ryhmiä.

1.7.2013
Tee lisätieto -tiedosto -toiminto, jolla voidaan kopioida
tuotteisiin vakiolisätieto.

7.7.2013
Tuotekorttietiketti Malli 3

22.7.2013
Tuoterekisterilistaus parannuksia (5 merkittävää):
- Yksinkertainen varastonarvo -listaus
- Varastohakulistaus
- lähes kaikissa parannuksia

2.9.2013
Varastolistaus POS -menetelmällä hakukriteeri kommenttikentän mukaan.

14.4.2014
Lisää tuote -valikkoon Hae tuote toisesta tuoterekisteristä.

17.4.2014
Tuotteiden poiminta ikkuna näkyy valmiiksi selailutaulukossa.

29.5.2014
Inventaariossa voidaan antaa myös myyjäkoodi.



26.6.2014
Hinta -taulukossa mahdollisuus liittää erityinen kaava, jolla laskuun haettavaa hintaa voidaan manipuoloida.

Uusi opastevideo Tuotehinnan valinta.

11.7.2014
Toimintoon Muodosta hinta tuotereyhmästä voidaan laittaa monipuolisia lisäkaavoja yksinkertaisen 
laskentakaavan sijaan.

Uusi opastevideo Tuotehinnan erikoistoiminto.

12.7.2014
Tuote, Selite, Laatu, Hinta -raportti ja
Tuote, Selite, Ryhmä, Nykytilanne -raportti
voidaan tulostaa myös HTML muodossa

25.7.2014
Tuote voidaan poimia myös varastotaulukosta.
Opastevideo asiasta. Soveltuu erityisesti
Tilanteisiin parasta ennen  -varaston-
hallintaan.

25.1.2015
SLO/ASE/LVI ym. tiedostohakutoiminnossa 
DBF 3+ -konversiossa voidaan käyttää itse-
määriteltävää ohjelmakaavaa halutuissa
siirtokentissä.

Samassa ikkunassa myös mahdollisuus hakea/tallentaa asetelma, joka on annettu.

21.6.2015
EAN,UPC -kooditulostustoiminnossa voidaan määrittää nykytilanne halutulta väliltä, ym. muita parannuksia.

24.6.2015
Poiminta -taulukossa voidaan poimia myös ryhmä.

Poiminta-taulukon laskenta toimii reaaliaikaisesti.

28.6.2015
Tietueväli käy myös tuoterekisterin kriteeri-
lomakkeessa.

SLO/ASEA/LVI -konversioissa käyttö-
liittymäparannuksia.

30.6.2015
Siirrä reskontraan toiminnossa voidaan
siirtää myös maalatut.

Näytä Asiakas toiminnossa voidaan myös valita ja selailla asiakkaita.

6.7.2015
Tuoterekisterin Valitse hintavaihtoehto -toiminnossa voidaan selailla erilaisia hintavaihtoehtoja.

19.8.2015
Tuoterekisterin tulotuksessa saadaan halutessa myös viivakoodi.



26.6.2014
Lyhyt POS listaus -sisältää mahdollisuuden
omiin virityksiin tulosteessa.

5.7.2016
Poiminnassa parannuksia.

8.7.2016
Tuotekortin käyttöliittymässä enemmän tilaa 
taulukolle.

11.7.2016
Inventaariossa näkyy nykyinen varastotilanne inventoitaessa.

13.7.2016
Useissa Tuoterekisterilistaus -raporteissa parannuksia.

EAN -kooditulostuksessa viivakoodin otsikonvalinnassa lisää tietoa valittavasta tiedosta.

28.7.2016
Hälytysrajavaroitus -raportissa mahdollista tulostaa myös siten, että vaihtuvuudeltaan parhat ovat alussa. 
Raportissa myös muita parannuksia.

29.7.2016
Raporteissa Tuote, Nykytilanne, Arvo – Kausivertailu ja Vakio tuotelistaus erilaisia parannuksia.

31.7.2016
Tuoterekisterin Käsittele
lisätietoa -ikkunassa voidaan
käsitellä useiden tuotteiden
lisätietoja.

28.6.2017
Toiminto Tarkista, että koodi
ei ole käytössä muilla antaa
muuttaa koodit sopivaksi.

11.7.2017
Lyhyt POS listaus -erikoistoi-
minto käytettävissä myös
normaalissa POS -listaukses-
sa. Tällä voidaan tehdä raporttiin erilaisia lisätarkenteita ja toimintoja.

13.7.2017
Ryhmätaulukossa käyttöliittymäparannuksia: mm. taulukko
voidaan lajitella.

20.7.2017
Hälytysrajaraportti voidaan ottaa kuudella eri rajakäsittelymallilla.

Kriteeri-ikkunassa myös ns. Ei-ehtoja eri kriteereillä.

21.7.2017
Tuotehintavalikosta Poista -valikkotoiminnolla voidaan poistaa
myös kaikki sellaiset rivi, joissa ei ole hintaa tai selitystä.

Tuotehintavalikossa on myös vaihtoehto luoda perushintavaih-
toehdot käsillä olevalle tuotteelle.

20.6.2018
Muodosta hinta tuoteryhmästä -ikkunassa olevassa kaava -toiminnoss kolme toimintoa:
- pyöristä 0.5 tai 0.95
- pyöristä 0.5
- pyöristä 0.95
+ muita käyttöliittymäparannuksia.

23,6.2018
Erilaisissa POS listauksissa käyttöliittymäparannuksia myyjäkoodin valinnan suhteen.



12.7.2017
Käyttöliittymäparannuksia Tulosta sopivat Malli 3 -
raportissa. Lisäksi mahdollista antaa 
erikoistoiminto. Tämä toiminto suoritetaan kun 
raporti on valmis

Kaksi valmista erikoistoimintoa malliksi.

Reskontra kriteeri-ikkunassa Ei-ehto myös 
tilinumeron osalta. Lisäksi jos kriteerin jättä pois, 
mutta Ei-ehto on ruksattu kriteeri on “Huomio jos 
tilinumero on tyhjä”.

13.7.2017
Merkitse/korvaa osamaksutoiminnossa lisää tietoa.

20.7.2017
Laskunumerosarjan valinnassa ja käsittelyssä 
parannuksia.

Hae tuote -toiminnon Ad Hoc hinnassa voidaan 
uusi asiakaskohtainen hinta.

25.7.2017
Puhelin/Fax/Sähköposti -taulukossa 
erikoistoiminto, jolla voidaan muuttaa kaikkista
niistä, joilla on;0400...,040..,050...,0500
→ +35840.. jne

29.7.2017
Opastevideo kahden tai useamman varaston 
käyttämisestä laskutuksessa.

Opastevideo reskontran asiakasrekisterimerkintä -
toiminnosta.

Lähetyslistassa voidaan käyttää erikoistoimintoa.

21.11.2017
Uusi laskulomakemalli As Oy Malli 1.

3.6.2018
Vapaa lisäteksti voidaan nyt lisätä suoraan uudelle 
riville.

17.6.2018
Hae tuote -toiminnossa kolme erikoistoimintoa.

Opastevideo Hae tuote erikoistoiminnon käytöstä.

2.7.2018
Vcard tulostus voidaan jakaa useampaan vcf 
tiedostoon.

4.7.2018
Osoitelistauksessa voi rajata pois ne, joilla ei ole 
tapahtumia.

Ean/UPC/Inex -kooditulostuksissa 
käyttöliittymäparannuksia.



9.7.2018
Yksinkertainen varastonarvo -listaus voidaan rajata erilaisilla 
“pienempi  kuin” -ehdoilla.

Erikoistoiminto hälytysrajaraporttiin.

Kaksi mallierikoistoimintoa yllämainittuun.

13.7.2018
Hinta-kate varastonarvo -listaus -tulosteessa 
käyttöliittymäparannyksia ja
mahdollisuus tulostaa selitteet
omille riveilleen.

14.7.2018
Tulosta sopivat ja Varastonhal-
lintalistaus  -listauksissa paran-
nuksia, mm. viivakoodityyppi
voidaan valita.

Varastonhallintalistaus
-listauksissa asiakas-
rekisterimerkintä voi lisäksi merkitä
valitty kenttä tyhjäksi niissä, joita
ei tulosteta.

30.8.2018
Hälytysrajavaroitus myös tarve-
hankintamallin perusteella.

4.6.2019
Laske sopivien tietojen määrä
-toiminto sisältää myös selailun.

10.6.2019
Raportissa Tuote, Nykytilanne, Arvo – Kausivertailu mukana 
vaihtoehto Liitä mukaan tilanne kpl ja nykytilanne kpl.

15.6.2019
Varastohallinnan taulukossa
Näytä/valitse -asiakas toiminnossa
käyttöliittymäparannuksia.

24.6.2019
Raportissa Tuote, Nykytilanne,
Arvo – Kausivertailu mukana
vaihtoehto Tee myös raportti.csv.
Tämän voi avata esim. Excelillä.

Raportissa Tuote, Selite, Ryhmä,
Nykytilanne mukana
vaihtoehto Tee myös rap.csv.
Tämän voi avata esim. Excelillä.

Raportissa Tuote, Selite, Hinta ja
Tuote,Selite, Varasto, Nykytilanne
mukana vaihtoehto Tee myös rap.csv. Tämän voi avata esim. 
Excelillä.

26.6.2019
Tuoterekisterin Arvo -nappi sisältää myös erikoistoiminnon, jola 
voi laskea arvon ja varastotilanteen itse määritetyllä tavalla.

8.7.2019
Selaile tuotteita ja varastotietoja -toiminto tuotekortin valikossa 
Selaile

26.5.2020
Vilkas -ostoskorituotteiden haku tuoterekisteriin.
OP-Kassa -tuotteiden haku tuoterekisteriin.

8.7.2019
Selaile taulukkomuodossa -taulukon sarakejärjestely 
jää muistiin

25.7.2019
Inventaariossa voi antaa myös kommentin.

15.6.2020
OVT haku hakee myös EAN koodin, ym. muita 
parannuksia.



30.6.2020
Hinta-taulukossa voidaan määrttää 
erikoistoiminto, jota sovelletaan hintaan Hae 
tuote -ikkunassa laskutuksessa.
Kolme mallia valmiina, jota voi käyttää.

18.7.2020
Poistettaessa lisätietoja ohjelma voi tarkastaa, 
onko muilla käytössä samaa lisätietoa. Lisäksi 
voi valita poistetaanko vain merkintä, jolloin 
kortti ei käytä kuvaa, mutta kuva on vielä 
olemassa.

Poista varastonhallinnasta tarpeetonta tietoa
-toiminnossa mahdolisuus poistaa nollarivit, 
joissa ei ole mitään tai nollia.

Tuotteen varastonarvo voidaan päivitää 
normaalimenetelmällä ja K/A -menetelmällä 
myös niin, että sovelletaan aikaan perustuvaan 
arvonalennusta.

26.11.2020
Tuoterekisterin tiedoista voi tehdä shopify.csv.

1.12.2020
Tuoterekisterin tiedoista voi tehdä 
woocommerce.csv.

18.6.2021
Kun tuoteryhmää haetaan laskuun ohjelma 
laskee ikkunassa “Hae hinta” napin “Näytä”  
takaa avautuvaan taulukkoon
ryhmän yhteishinnan.

Em. ikkunan “Anna Ad-Hoc hinta”
-toiminnossa mahdollisuus tallen-
taa tämä uusi hinta tuotteelle.

30.6.2021
Varastonhallinnan taulukkko voidaan lajitella 
myös päiväys+myyjäkoodi tai 
päiväys+reskontrakoodi.

Tuotekortin ad-hoc -hinta voidaan samalla 
tallentaa myös hintataulukkoon.

9.7.2021
EAN/UPC -kooditulostusikkunan toiminnossa 
Käsittele tuoterekisteriä useita parannuksia.

11.7.2021
Muodosta hinta tuoteryhmästä -ikkunassa on 
myös nappi Näytä kaikki ryhmät, jolla esiin saa 
taulukon kaikista käytetyistä ryhmistä.

15.7.2021
Hinta-taulukossa uusi erikoistoiminto: Jos on 
aiemmin ostettu tuote XYZ myönnä 15% 
alennus. Nimeä (XYZ) ja alennusta voi muuttaa.

18.7.2021
Arvo -napin erikoistoiminnossa uusi erikoistoiminto, jolla 
voidaan antaa kpl javarastonarvo suoraan.

Kun tulostetaan eriliaisia Varastonhallintalistaus → Kuvat 
& lisätekstit -raportteja voidaan lisätiedot jättää pois kun 
allaolevat ehdot täyttyvät:

20.7.2021
Tuo uusi tuote toisesta toisesta tiedostosta -toiminto voi 
katsoa myös verkkohakemiston ja hakea useamman 
tuotteen.



21.7.2021
Inventaariossa Anna kpl -ikkuna voi olla myös jokin laskentakaava.



20.7.2011
Kun tilauksia haetaan
voidaan määrittää, ettei
joistain tietyistä ostoskorista
sillä kertaa haeta.

Ostoskorihakemisto selauk-
sessa ad-hoc
tiedoston muokkaus.

23.7.2011
tilaus.htm -lomake voi olla
muunlainen ja sitä voidaan
erikseen muokata.

31.7.2011
Myymäläohjelman Suosikkituote -ikkunaan voidaan luoda myös 
nappeja.

21.9.2011
Ostoskoriohjelmassa on myös ns. after -toiminto, joka
suoritetaan aina ennen tilauksen päivittämistä reskontraan. 
Toiminnon voi määrittää Muut asetukset ikkunassa.

10.7.2012
Useita parannuksia kenttien editoinnissa.

24.7.2012
POS -listauksissa voidaan valita erilaisia päivävälejä valikosta.

29.7.2012
Ostoskoriohjelmassa kuva valinnassa kuva näytetään.

10.8.2012
Ostoskori huomioi <style ..> ... </style> itse tehdyt muutokset.

15.10.2012
Ostoskoriohjelmassa iframe -tyyliset ostoskorit.

17.2.2013
Kun ostoskoriohjelmassa painetaan Perl moduli voidaan valita 
Näytä lista lähetettävistä tiedostoista.

Listan tiedostoja voi muokata

17.4.2013
Myymäläohjelmassa Siirrä
Reskontraa -toiminnossa
voidaan kerralla valita useampi
siirrettävä tieto.

Samassa ikkunassa nappi
"Tämä päivä", jolla voi valita
tämän päivän.

16.6.2013
Hae ostoskoritilaukset
ikkunassa voidaan hakemistio
selata menemällä FTP sivulle.

Myymäläohjelmassa on myös
Mene laskunumeroon
-vaihtoehto.

Myymäläohjelma/kassapäätelisäoptio/ostoskori



17.6.2013
Ajanvarausohjelmassa Lajittele -taulukko toiminnossa Tulopäivä ja kellonaika -järjestys.

Ajanvarausohjelmassa Etsi lasku tai varaus -toiminto.

25.6.2013
Ostoskoriohjelmassa parempi Kiitos tilauksesta -ikkuna.

7.7.2013 Myymäläohjelman Valitse lomake -ikkunassa alv-erittely näyvissä ym parannuksia.

11.7.2013
Tuki Luottokunta/Nets EMVlumo maksupäätelaitteille.

19.7.2013
Siirrä kirjanpitoon -toiminnossa mahdollisuus siirtää myös maalatut rivit.

22.7.2013
Päivitä laskelmat huomio, jos on maalattuja rivejä eli laskee maalattujen rivien osalta Sopii esim. ravintola -
tilanteeseen, jossa yksi asiakas maksaa oman laskunsa itse.

29.8.2013
Myymäläohjelmassa kirpputoritoiminto.

5.9.2013
Myymäläohjelmassa voidaan alv-palautus tehdä seuraavasti, jotta ohjelma laskee ne erilaisissa Varastolistaus POS 
-menetelmällä -raporteissa.

15.7.2014
Jos tuotetta ei löydy valintaikkunaan ilmestyy nappi, jolla uusi tuote voidaan nopeasti luoda.

19.7.2014
Ostoskori -ohjelmassa Perl -moduli -valikossa mahdollisuus testata osaa ostoskoria.

Opastevideo ostoskorin alkuasetuksista.

Ostoskorin ajanvarausmalleissa leveyden mukaan automaattisesti skaalautuvat tuotelokerot.

Myymäläohjelmassa Siirrä reskontraan -toiminnossa mahdollisuus määrätä tilinumero.

Myymäläohjelmassa Siirrä kirjanpitoon -toiminnossa ohjelma tallentaa/käyttää viimeisimmat asetukset.

Erilaisia virheenkorjaustoimintoja parannettu.



19.2.2015
Selite1 -sarakkeessa on pistenappi, jolla saadaan tuotehaku/valinta -ikkuna.

1.4.2015
Luottokortti-ikkunassa voidaan antaa ad-hoc-hinta.

4.7.2015
Ostoskoriohjelma tiedostolähetysikkunassa
voi antaa unix tiedostotunnisteet tai auto, jolloin
ohjelma pyrkii automaattisesti valitsemaan
sopivan (esim. pl tiedostot saavat 755, muut
644).

Ostoskoriohjelmassa kuvatiedostojen
sijainti -ikkunassa voidaan hakemisto
valita netistä.

7.7.2015
Kassapääteohjelman Siirrä reskontraan pyrkii
tarakastamaan onko tieto jo aiemmin siirretty.

16.7.2015
Kassapääteohjelmassa uusi opastevideo Myyjä-
koodin käyttö.

30.7.2015
Opastevideo kirpputorikäytöstä.

30.9.2015
Siirrä reskontraan toiminnossa voidaan myynti-
tapahtumien sijaan siirtää valitun asiakkaan
tapahtumat. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa
on painettu nappia Valitse reskontra no./asiakas
ja sitten valittu asiakas 795 ja painettu OK.
Reskontraan on siirtynyt tällöin ympyröidyt rivit
kassapääteohjelman taulukosta. Lisäksi ohjelma
on merkinnyt OK siirretyille riveille. Ohjelma ei tätä
toimintoa käytettäessä siirrä näitä OK -rivejä uudestaan.

30.6.2016
Mene → Reskontra tai laskunumero -ikkunassa 
mahdollisuus valita taulukkonapilla asiakasnumero.

4.7.2016
Asiakkaan valintaikkonoissa näkyy myös tilaushistoria.



7.7.2016
Ostoskorihakuikkunassa näkyy lista
jo haetuista ja niitä voi myös
editoida.

14.7.2016
Kassapääteohjelman Asetukset -ikku-
nassa näkyvillä on tuoterekisterin
näkymä taulukkona.

19.7.2016
Kun kassapääteohjelmassa määritetään Alennuksset 
ym. hinnan muodostus -ikkunassa siten, että ohjelma 
näyttää hintavaihtoehdot voidaan esille tulevassa 
hintataulukossa muuttaa hintaa ym. ja antaa ad-hoc 
arvo.

28.7.2016
Useissa POS -raporteissa ja
varastonhallintalistauksissa
Parannuksia.

8.7.2017
Muuta vain maksutapa
-toiminnossa voidaan antaa
Ad Hoc selite.

19.7.2017
Sarakkeessa Reskontra nro on pistenappi, 
jota klikkaamalla saa esiin kenelle 
asiakkaalle ko. nro kuuluu.

Asiakasnäyttö keskustelee myös 
lisälaitteen tai html-serveripohjaisen näytön 
kanssa.

Asiakasnäyttö keskustelee myös muun 
lisälaitteen. Kassatapahtumassa 
Datamiken lisälaite voidaan esim. Laittaa 
ottamaan valvonta- tms. kuva 
tapahtumasta.

29.7.2017
Ostoskori-ikkunoihn hakutoiminto.

Ostoskorin tulosteita parannettu samoin 
ikkunajärjestelyä.

27.11.2017
Viivakoodin sisältämä hinta tms tieto 
voidaan asetuksissa erikoistoiminnolla 
määrittää.

4.7.2018
Myymäläohjelman asetusikkunassa 
voidaan laittaa erikoistoiminto.

Kolme mallierikoistoimintoa.



15.7.2018
Mediapäivitys voi olla myös maalatuista riveistä.

30.9.2018
Ostoskorituotteiden haku tukee myös Zen Cart 
ostoskoria (ohjeet).

10.7.2019
Myymäläohjelman Mediapäivitys -toiminnossa
voidaan siirtää myös CSV muotoon.

18.7.2019
Mediapäivitystiedoston voi liittää suoraan sähköpostiin.

24.6.2020
POS -listauksia parannettu moni tavoin.
Kolme mallierikoistoimintoa.

11.7.2020
Kolme uutta erikoistoimintoa tuotteen haussa:
- Jos tuotetta ei löydy ota tuote kortista nn
- Jos saldo on alle nollan, valitse korvaava tuote,
  korvaava tuote haetaan samalla koodilla
- Jos saldo on alle nollan, valitse korvaava tuote,
  korvaava samanniminen tuote

16.7.2020
Ostoskorin Hae tilaukset -ikkunassa myös Etsi
-toiminto.

21.12.2020
Pilvipäivitys ja haku voidaan käynnistää Muut toiminnot 
ja Mediapäivitys -ikkunasta.

20.6.2021
Pilvipäivitys -ikkunassa useita parannuksia, mm. 
mahdollisuus katsoa mitä pilvessä on nyt.

23.6.2021
Muodosta tilaukset PayPal tiliotteesta -toiminnossa 
ohjelma automaattisesti hakee sopivat CSV -tiedostot. 
Lisäksi muita parannuksia.

4.7.2021
PHP ostoskorin muodostamismahdollisuus

11.7.2021
Myymäläohjelmassa korko/alennus-% voidaan valita 
valikosta.



12.7.2015
Opastevideo Perl muokkauksesta.

14.5.2015
Osinko-Optimiin taulukon tulostukseen lisätoiminto, voi mm. tulostaa maalatun alueen.

17.7.2015
Opastevideo ostoskorin toiminnoista.

30.6.2016
Siirrä, korvaa, poista tiedostoa -toiminto ajanvarausohjelmaan.

3.7.2016
Ota tuote viivakoodin avulla -toimintoon parannuksia.

19.7.2016
Ostoskorilla haettu asiakastieto voidaan siirtää myös majoisus/ajanvarausohjelmaan.

24.7.2016
Ostoskoritilauksen voi muodostaa PayPal tiliotetaulukosta.

7.7.2017
Kellokorttiohjelman tiedot voi siirtää Ajanvaraukseen ja kellokortti voi toimia mm. “ovi auki/kiinni” -lokina.

Toiminto Tarkista, että koodi ei ole käytössä muilla antaa muuttaa
koodit sopivaksi.

21.7.2017
Toiminnossa Ota tuote viivakoodin avulla voidaan myös suoraan
antaa tuotenimi painamalla nappia Käytä tekstiä tuotenimenä. Tästä
On hyötyä mm. Silloin kuin näppäilyn tekee ulkoinen laita eikä
näppäimistö ja voidaan käyttää myös muuta lukijaa kuin viivakoodilukijaa.

27.2.2018
Liitä mukaan VAIN vapaat rajausmahdollisuus

18.6.2018
Päivyri-ohjelmassa Alt+U luo uuden tapahtuma
(hiirtä ei tarvitse käyttää. Lisäksi muita
käyttöliittymäparannuksia.

4.7.2018
Osoitelistaus Malli 1  -tulostteessa voi rajata
pois ne, joilla ei ole tapahtumia.

Tapahtuma-taulukossa Tyhjää nollat -toiminto.

16.7.2018
Ostoskori-ohjelmassa Testaa -nappi nettiyhtey-
den testaamiseen ikkunassa Internetasetukset.

Tilaus HTML-tiedosto käsittelyä monipuolistet-
tu.

20.7.2018
Hae tuote.. -ikkunassa useita käyttöliittymäparannuksia.

1.7.2019
Majoitus/ajanvarausohjelmassa kun tulostetaan kalenteri voidaan
suurentaa/pienentää aikatarkkuutta esikatselu-ikkunassa

Majoitus/ajanvarausohjelmassa kun tulostetaan asiakasraportti
voidaan vaihtoehtoisesti jättää pois ne asiakkaat , joilla ei ole tapahtumia.

6.7.2019
Vuokralomake (alivuokraus) laskutuksessa.

Em. lomake myös englanninkielisenä.

Majoitus/ajanvaraus -lisäoptio



12.7.2019
Tilaus/varaus -taulukon Taulukko -valikossa Muodosta maalatuista riveistä taulukko -toiminto.

25.6.2020
Kriteerilomakkeessa myös vaihtoehto Liitä mukaan VAIN vapaat

14.7.2020
Hae tuote -toiminnossa lisätoiminto, jolla voidaan liittää aikaleima Lisätieto -sarakkeeseen.

25.6.2021
Toiminnossa Lisää → Tuo uusi asiakas toisesta tiedostosta voi maalauksella tuoda useamman uuden asiakkaan.

3.7.2021
Tapahtumien export -toiminto Google Kalenteriin.

4.7.2021
Varauskalenterin Laske sopivien asiakkaiden määrä -ikkunassa voi myös selailla sopivia.



19.7.2011
Etsi tekstejä tiedostoista -toiminnossa mahdollisuus etsiä
suoraa vertausta rivin alusta lukien.

Shift+OikeaHiiri -toimintoon parannuksia: kentät ja muuttujat
saadaan listattua painamalla Enter sopivan rivin kohdalla.

21.7.2011
Useita visuaalisia parannuksia ohjelmaan.

24.7.2011
Uusi projekti voidaan helposti luoda yhteiskäyttöön.

Uusi projekti voidaan luoda helposti erilliseen hakemistoon.

26.7.2011
Päävalikon "Hae projekti verkosta" -toiminto katsoo ensin
yhteiskäytössä olevat.

29.7.2011
Monissa kentissä on pistenappi, jolla voidaan valita joku teksti, joka siirtyy em. kenttään. Klikkaamalla valikkoa hiiren 
oikealla napilla saadaan esiin editointi-ikkuna.

30.7.2011
Asetukset ja tiedostot
-ikkunassa pistenapilla
voidaan ottaa tiedoston
käyttämä hakemisto
yhteiskäyttöön.

31.7.2011
Tarkista verkkotilanne -toiminto näyttää vain lukitut.

16.8.2011
Päivyritoiminnot
voidaan tehdä
muistuttavaksi.
Kun päivyriin merkitty
tapahtuman aika koittaa
ohjelma muistuttaa.

Muut lisäykset ja muutokset Datamikeen



22.11.2011
Korkolaskentaohjelmassa mahdollisuus tallentaa ja hakea laskelmataulukko.

Korkolaskentaohjelmassa mahdollisuus muuttaa korko kesken kauden niin, että ohjelma laskee jäljellä olevat 
laskelmat.

Opastevideo korkolaskennasta.

17.12.2011
Ad-hoc korkolaskenta Korkolaskentaohjelmaan.

5.3.2012
Päivyriin seuraavat parannukset:
- tehtäviä voi venyttää oikeasta ja vasemmasta reunasta reunasta sekä alareunasta. Tehtäviä voi myös siirtää 
yläviivasta tarttumalla.
- päivyriä voi suurentaa/pienentää +/- napeilla.

23.4.2012
Mikäli ohjelma törmää virhetilanteeseen error.dat sisältää laajemmin tietoa.

8.7.2012
Tietokannan muokkaus ja korjaus -toimintaa parannettu. Ohjelma pyrkii vapaammin ottamaan huomioon itse 
tehdyt muokkaukset.

10.7.2012
Useita käyttöliittymäparannuksia mm. ikkunoiden automaattisen skaalautuvuuden osalta.

13.7.2012
Ohjelma editori käyttää Windowsin asennettua PRG editoria ja sallii muun ajon samalla aikaa.

Automaattinen verkkopäivitys.

Automaattinen varakopiointi kerran viikossa varakop -hakemistoon.

20.7.2012
Sähköpostin lähetyksessä ohjelma voi lähettää suorana ns. raw datana sähköpostin.
Asetuksissa tulee tällöin olla ruksattuna Lähetä kaikki ns.  raw-datana. Vastaanottajan sähköposti tulee olla 
annettuna.

23.7.2012
Varakopioinnissa parannuksia.

24.7.2012
Useita opastevideoita parannettu.

Uusi opastevideo Pikavalintanäppäimet. Kaksoistoimintonäppäimissä ikoni ilmoituksena tästä.

29.7.2012
Kun päävalikossa klikkaa kakkosnäppäimellä kellokorttia kellokortti käynnistyy sisältäen lisätoiminnot.

Kun päävalikossa klikkaa Käsittele tietokantaa ja sitten valitsee sopivan tietokannan ja painaa OK esiin tulee em. 
tietokanta taulukkomuodossa. Jos nyt Windowsin kauttaa ns. drag & drop eli pudottaa jonkin toisen DBF 
tietokannan ohjelma siirtyy käsittelemään sitä.

9.8.2012
KK-näkymä päivyriin.

23.8.2012
Mikäli kuvaruudussa on tilaa ohjelma siirtää projektivalikon oikeaan reunaan ja pidentää valikkoa.

8.1.2013
Konversio Passelin asiakas- ja nimikerekisteri -tekstiraportista.



13.4.2013
Ohjelman sisäisen fontin voi muuttaa halutuksi, esim. kyriiliset 
kirjaimet voi valita aktiiviseksi. Päävalikossa paina "Asetukset ja 
tiedostot" ja sitten "Muut asetukset" ja "Ohjelman fontit"

27.5.2013
Datamiken ohjelmointikielen helppi on Neuvo -ikkunassa.

14.6.2013
Erilaisissa Katso projektin käyttämiä tiedostoja -toiminnoissa 
näkyy myös tiedoston koko, päiväys ja kellonaka.

26.6.2013
Uusi opastevideo Laskulomakkeen ohjaaminen toiselle 
kirjoittimella

27.6.2013
Automaattinen varakopiointi voidaan säätää
halutuksi ja niin myös nettipäivitys.

Erilaisissa Valitse kuva valikoissa voidaan
antaa erilaisia *.jpg ym -maskeja.

29.6.13
CSV -haku konversiossa parannuksia,
mm. erotin voi olla TAB

9.7.2013
Virheensietoa parannettu.

11.7.2013
Varakopioinnissa voidaan eritellä ei-kopioitavia
maskeja pilkulla.

19.7.2013
Taulukoita maalattaessa Ctrl+nuolinäppäin ylös/alas poistaa 
merkinnän. Lisäksi Shift/Ctrl -toiminto toimii myös nuolinäppäin 
oikealle/vasemmalle -kanssa.

20.7.2013
Useissa ohjelmissa Valitse toisen kortin lisätieto -
ominaisuudessa näkymä eri tietoihin.

21.7.2013
Kalenterissa ja päivyrissä
voidaan vuosi ja kuu valita
valikosta.

28.7.2013
Toiminnossa Vertaa tietokantaa
toiseen tietokantaan useita
parannuksia.

21.10.2013
Sähköpostin lähetys myös
SSL/TSL -yhteyden kautta.

23.10.2013
apuohjel -apuohjelma voidaan
käynnistää päävalikosta ja 
siinä voi olla erilaisia aputoi-
mintoja.

19.2.2014
SMS viestien lähetys mukana puhelintoiminnoissa 
asiakasrekisterissä.

14.4.2014
Opastevideo työmääräyksen tekemisestä.



21.4.2014
Kuvien hakua nopeutettu. Ohjelma pyrkii myös ehdottamaan aiempia tai sopivaa kuvaa mm. kirjanpidossa.

3.5.2014
Kun hiiren siirtää hetkeksi kuvan kohdalle esiin tulee +/- painikkeet, joilla voi suurentaa/pienentää kuvaa väliaikaisesti

16.5.2014
Viivakoodeissa parannuksia. Ohjelma pyrkii eräissä tilanteissa tulostamaan sopivan viivakoodin.

18.5.2014
Käyttöparannuksia Luo uusi yritys -toimintoon.

5.6.2014
Uusi opastevideo PDF tiedostojen tulostus.

9.6.2014
Tuhoa indeksit -toiminnossa parannuksia.

11.7.2014
Printterin asetukset -ikkunassa näytetään myös laskulomakkeiden erityisasetukset.

16.7.2014
Esikatselussa kuvan kokoa voidaan muuttaa koko/% ikkunassa.

21.7.2014
Opastevideo leikekirjan erikoistoiminnoista.

22.7.2014
Kaikki opastevideot on päivitetty uuteen versioon. Joihinkin on lisätty
puhekuplien sijaan ääni.

26.7.2014
Mene korttiin -toimintoa parannettu eri ohjelmissa.

28.7.2014
Tietokannan korjaustoiminnossa mahdollisuus tyhjätä
sellaiset kentät, joissa numero on nolla. Helpottaa luettavuutta
taulukkomuodossa.

21.6.2015
Korjaa kaikki tietokannat -toiminnossa voidaan keskeyttää ja
jatkaa.

Korjaa kaikki tietokannat -toiminnossa tarkistetaan myös tele- ja
palkanlaskenta -lisätiedot.

Kun päävalikossa klikkaa hiiren oikealla napilla yritystä
esiin avautuu valikko, josta valitsemalla Projektin käyttämät
tiedostot. Täällä avautuvassa taulukossa on nyt myös
mahdollisuus poistaa tiedostoja.

25.6.2015
Monissa taulukoissa on mahdollisuus tyhjätä nolla-sarakkeet eli sellaiset kentät taulukossa, joissa on nolla. Kenttä 
korvautuu tyhjällä, joka on ohjelman kannalta sama asia (nolla). Mikäli jotkut rivit on maalattu operaatio sovelletaan 
niihin. Jos mitään ei ole maalattu koko tietokantaan tehdään operaatio.

Ohjelman sisäisen informaatio-ikkunan muuttukista voidaan käsitellä myös vektorimuuttujia klikkaamalla sitä hiiren 
oikealla napilla.

5.7.2015
Toiminnossa Tee Alv muutios tälle yritykselle voidaan vaihtaa
yritys.

7.7.2015
Kalenterissa import toiminto majoitus/ajanvaraustiedoille.

Samoin myös reskontran avoimille laskuille.



8.7.2015
Useisiin Anna kaava -toimintoihin parannuksia.

12.7.2015
Käyttöohjeita (paperi/pdf ja on-line) parannettu kauttaaltaan.

13.7.2015
Etsi tekstejä -toiminnossa voidaan antaa useampi maski.

14.7.2015
Etsi tietokantoja -toiminnossa parannuksia ja lisäyksiä.

17.7.2015
Virhesietoa parannettu ja samoin ohjelman itsetarkistusta.

31.1.2016
Päivyrissä voi valita myös useamman päivän ruksaamalla “Salli useiden päivien valinta”.

15.3.2016
Asetukset ja tiedostot -ikkunassa alv-% voivaan pistenapilla valita valikosta.

19.4.2016
Asetukset ja tiedostot -ikkunassa ja siitä avautuvassa Muut asetukset ja valuutat -ikkunassa voidaan laittaa kirjoitusesto 
myös siten, ettei ohjelmaa voi käynnistää kaksi kertaa.

29.6.2016
Sähköpostiohjelmassa vastaanottajakentässä pistenappi, josta voi
valita aiemmin käytetyn sähköpostiosoitteen.

3.7.2016
Taulukkomuodon Mene -toiminnossa parannuksia.

Siirrä, korvaa, poista -tiedostoa toiminnossa voidaan Hae tiedostosta -toiminnossa vain joitain kortteja valitsemalla 
Selaile tietokantaa ja sitten maalaamalla sopivat rivit.

12.7.2016
Kellokorttiohjelmassa voidaan määrittää pääkäyttäjäkoodi erityistoimintoihin. Pääkäyttäjäkoodi annetaan pääohjelman 
Asetukset -osioissa kirjoitusestovalikossa.

Siirrä, korvaa, poista -toiminnossa enemmän tietoa kentistä.

14.7.2016
Monissa kriteeri-ikkunoissa on kohta “Ei ehto”. Jos sähköpostikriteeriksi antaa esim. “@” ja sitten tulostaa jotain näkyy 
raporissa kaikki sellaiset asiakkaat, joissa on @-merkki. Jos ruksaa päälle “Ei-ehto” raportissa on ne joissa ei ole 
annettua kriteeriä eli esim. @-merkkiä.
Uutena ominaisuutena on se, että jos ruksaa kolmannen kerran “Ei-ehto” -kohtaa se muuttuu “Ei -tyhjä -ehdoksi”. Tällöin 
raportissa on ko. asiakas kunhan sähköpostikentässä on jotain ja sähköposti hänellä ei ole tyhjä. Tämä toiminto 
soveltuu sellaisiin tilantesiin, että esim. asiakaskorttiin on annettu jotain eikä niinkään jotain tiettyä asiaa.

17.7.2016
Viivakoodikentän valitsemisessä enemmän tietoa valittavasta kentästä.

22.7.2016
Käyttöohjeita, opastevideoita ja muuta dokumentaatio uusittu monilta osiltaan.

Useissa ohjelmissa virheentarkistuksia opastuksia ja käyttöliittymäparannuksia.

28.7.2016
Käyttäliittymäparannuksia Asetukset ja tiedostot -ikkunassa. Mm. projektivalikko laajeenee automaattisesti.

1.7.2017
Kellokorttiohjelmassa tunnuksen antamisessa käytöliittymäparannuksia: numero sijaan näkyy tähtiä ja systeemi
Nollaa sen n. 60s kuluttua automaatisesti.

4.7.2017
Kellokorttiohjelma ottaa tiedon myös lisälaitteesta.



6.7.2017
Valikoissa, joissa on hiiren oikealla näppäimellä saatava
Lisätoiminto on ikoni merkkinä.

10.7.2017
Jos esikatselussa oleva tuloste halutaan muuntaa/tallentaa
html tekstiksi valikosta Lisää teksti tms. → Näytä/tulosta sivu
tekstinä voidaan valita myös UTF-8 -formaatti.

12.7.2017
Painettaessa pistenappia ikkunassa Asetukset ja tiedostot
voidaan tarkistaa onko sama tietokanta monella käytössä.

13.7.2017
Tiedostokonversioissa huomioidaan huomattavasti tarkemmin erilaisten numerotyypit.

Tiedostokonversioissa voi käyttää itse luotua ohjelmaa.

20.7.2017
Printteri asetukset valikossa Laita ohjelma käyttämään Windowsin kirjoitinta. 

21.7.2017
Tietokannan muokkaus ja korjaus → Ohjelmatarkistus → Tee vakiokorjaus -toiminnossa voi valita mitä korjataan ja 
suosittaa esikatselu. Lisäksi korjaus on laajempi.

22.7.2017
Eri ohjelmissa oleva Etsi voi hakea myös lopusta
käsin, jolloin etsintä on nopeampaan jos kyseessä
on suuri tietokanta.

Osinko-optimissa ohjelma neuvoo enemmän
virhetilanteissa tai puuttuvien tietojen osalta.

Päävalikossa klikkaamalla hiiren oikealla napilla
projektivalikkoa, voi myös etsiä sopivan projektin.

23.7.2017
Moniin toimintoihin erilaisia pieniä käyttöä helpottavia toimintoja: ohjelma pyrkii tekemään toimintoja, jotka se olettaa 
käyttäjän haluavan muutenkin tekevät seuraavaksi.

Eriohjelmissa oleva Anna kaava -toiminossa pudotusvalikko Muut toiminnot, jolla voidaan muuttaa annettu lisätoiminto 
tai kaava kommentiksi eli sellaiseksi jota ei suoriteta, mutta voidaan myöhemmin helposti ottaa käyttöön. Kaavaa ei siis 
tarvitse poistaa.

25.7.2017
Neuvo -ikkunassa opastevideo
voidaan etsiä näppäilemällä sopiva
hakusana.

27.7.2017
Paljon erilaisia virhetarkistuksia
ja muita ohjelman jatkuvuuden 
varmistavia toimintoja.

Käsiteltäessä lomakkeita, joissa on
muokkausmahdollisuus ohjelma
pyrkii hakemaan käsille oikean
asian ryhdyttäessä muokkaamaan.

Käyttöohjeita, opstevideoita ja
online-helppiä on parannettu.

28.7.2017
Päivitysohjelmaa parannettu –
päivitykset toimivat nyt siten, että
osa korjauspäivityksistä tulee myös
6kk jälkeen.



28.7.2017
Ohjelmainformaatio-ikkunassa
on myös käsillä olevista napeis-
ta tietoa.

11.6.2018
Kellokorttiohjelmassa voidaan
erikoisvalikossa valita yleinen
työkohde napilla.

Kellokortin laskutus -toiminto
voidaan eritellä työkohteissa
myös erilaisiin suoritusnikkei-
siin.

Uusi opastevideo "Kellokortti:
työvaiheet ja laskutus"

18.6.2018
Päivyri-ohjelmassa Alt+U luo uuden tapahtuma (hiirtä ei tarvitse käyttää. Lisäksi muita käyttöliittymäparannuksia.

30.6.2018
Kun päivyriohjelmaan tuodaan reskontrasta tapahtumia ohjelma näyttää listan sopivista ja sitä voidaan myös muokata.

Opastevideo yllämainitusta käytöstä.

6.7.2018
Yhteensopivuus tilanteissa, joissa on kaksi tai kolme monitoria on parennettu.

10.7.2018
Osinko-optimi -osiosa ohjelma näyttää aloitusruudussa osakkaat.

15.7.2018
Erilaisissa poista tarpeettomat tiedot -toiminnoissa ohjelma voi näyttää mitä
ns. orvot rivit ovat.

Varakopioinnissa parannuksia, mm. pikavalinta- ja A.Bin tiedostohaun osalta.

Kun “T” napilla valitaan DBF tiedosto uutta yritystä teäessä esiin tulee uusi ja 
parempi valintaikkuna.

17.7.2018
Tiliotetiedoston valinnassa parannuksia.

Korkolaskennassa kilikkaamalla Inflaatio -kentän pistenappia esiin tulee tilastokeskuksen tietosivu asiasta.

21.7.2018
Opastevideo Pikavalintanäppäimet on täydennetty muilla tiedoilla,



26.7.2018
Tietosuoja- ja rekisteriseloste -raportti.

Klikkaamalla Poista tiedosto -nappia hiiren oikealla/kakkos -napilla voidaan tuhota tiedosto nollabiteillä ja sitten poistaa 
se. Näin tieto tuhotaan perusteellisesti.

Monia opastevideoita on täydennetty ja osaan lisätty ääni tekstikuplien sijaan.

Käyttöohjeita on täydennetty.

Virhetarkistusta parannettu samoin kuin tietosuojaa.

7.8.2018
Valitse lomake -ikkunassa “Sähköposti teksti ja html lasku, .." jos painaa  nappia "Tee sähköpostista HTML
liitetiedosto" ohjelma on muodostaa LIITE.HTM -tiedoston, jossa on lasku tms. sopivasti formatoituna HTML 
tiedostoksi.

11.9.2018
Korkolaskenta -ohjelmassa mahollista antaa ad-hoc -valikossa vakiokuoletusmaksu.

23.2.2019
Valitse projektille uusi yhtiömuoto -toiminnossa voidaan katsoa tiedostoja ennen muutosta.

8.6.2019
Kellokorttitoiminnossa mahdollisuus käyttää erikoistoimintoa.

Kellokorttitoiminnossa mahdollisuus käyttää:
- 10 tms kerran kuntosali -tms kortti toimintoa
- 1 kk tms kuntosali -tms toimintoa
- uusi raportti Käyntiraportti

6.7.2019
Uusi opastevideo lomake-
muokkauksesta

Uusi opastevideo Libre-
Officellla tehdyn ODG
lomakkeen tuomisesta
Datamikeen

12.7.2019
Uusi opastevideo Siirrä,
korvaa, poista -toiminnosta,
jolla siirretään
asiakastietoja
yhdestä yrityksestä
toiseen.

On-line helppiä
päivitetty
monissa paikoissa.

17.7.2019
CSV siirrossa useita
parannuksia.

Pankkivivakoodi-
lasku voidaan tuoda
kalenteriin suoraan.

19.7.2019
Siirrä kirjanpitoon
- toiminnoissa eri-
puolella ohjelmaa
parannuksia.

Sähköpostiohjelmas-
sa käyttöliittymä pa-
rannuksia.



24.7.2019
Kellokorttiohjelmasta saadaan piiloon muut toiminnot. Klikkaa hiiren oikealla 
napilla Kellokorttia ja valitse vasemmassa ylänurkassa olevasta valikosta 
Muuta ja Poista/näytä nappeja

25.7.2019
Monia virhetarkistuksia ja muita ohjelman jatkuvuuden varmistavia toimintoja 
lisätty.

Aja ohjelma -toiminnossa näkyy lista aiemmista komennoista ja listaa 
klikkaamalla valitaan komento. Lista myös tarkentuu annetun komennon 
mukaan.

Klikkaamalla em. valikkoa hiiren oikealla napilla voidaan editoida listaa.

2.3.2020
Uusi opastevideo Kuitin tms. skannaaminen.

30.5.2020
CSV import huomioi erikoiset CSV tiedostot.

1.7.2020
Tietokantojen yhdistämisessä useita
parannuksia ja kolme uutta erikoistoimintoa

10.7.2020
Lajitelussa mahdollisuus tehdä testilajittelu ja
poistaa valittu kriteeri.

14.7.2020
Monissa ikkunoissa lisäselvityksiä ja ikkunoiden
asemointia parannettu kun on useampi
monitori käytössä.

16.7.2020
Varakopioinnin Näytä tiedostomaskiin/listaan
valitut tiedostot -ikkunassa voidaan myös
poistaa tiedostoja.

Päivyrissä kun lisätään Muistuta voidaan valita
myös sähköpostimuistutus. Ohjelma lisää rivin
kalehae.DMF, joka on pieni ohjelma, jossa on
koodi sähköpostilähetykseen. Koodia voi muokata
painamalla Muistuta.

17.7.2020
Päivyrissä  Etsi/selaa -toiminnossa on Poista valikossa mahdollisuus
poistaa kalenteritapahtumia halutuin kriteerein.



18.7.2020
Projektin tiedostot -toiminnossa
myös Etsi -tominto.

22.7.2020
Kellokorttiin voidaan laittaa ajastuksella
kellokorttitietojen luku pilvestä.
Klikkaa hiiren oikealla napilla Kellokortti
-nappia ja valitse Muuta -pudotusvalikko
ikkunan oikeassa ylänurkassa. Valitse
Erikoistoiminto ja sitten Kellokorttitiedot
haetaan pilvestä. Ohjeet oikeassa ikku-
nassa.

Yleinen erikoistoiminto löytyy myös Tietokannan
muokkaus ja korjaus -ikkunasta.

23.7.2020
Käyttöohjeita ja opastevideoita parannettu.

Useita korjauksia tehty ohjelmaan.

21.10.2020
Kellokortti -ohjelman
erikoistoimintoon myös
kellokorttitapahtuman
tallennus verkkoon.

17.1.2021
Päivyri -ohjelmassa
asiakas voidaan valita
erikseen.

Päivyri -ohjelmassa on
myös erikoistoiminto.

Kellokortti-ohjelmassa
uusi erikoistoiminto, jolla
voi lisätä halutun
lisätarkenteen laskutusta
varten.

12.5.2021
DHTML konversiotulos-
tus tukee myös viiva-
koodeja.

21.6.2021
Ohjelma käynnistyessä ohjelma tarkastaa ns. tyhjät projektit ja jos niitä on 
huomauttaa korjausohjeista.

22.6.2021
Siirrä, korvaa, poista -ikkunassa mahdollisuus tehdä operaatio vain 
maalatuille riveille.

29.6.2021
Toiminnossa Palauta alkuperäinen
Datamike-tiedosto kun annetaan
tiedostonimeä käsin ohjelma
tarkentaa viereistä valikkoa näyttäen
sopivat.

30.6.2021
Kalenterissa erikoistoiminto
Kun tunti vaihtuu hae pilvestä
uudet työt.

Erikoistoiminto Tee Google Kalenteri
CSV import -tiedosto



5.7.2021
Kellokorttiohjelman
laajennetuissa
toiminnoissa Muuta
-valikossa on uusi
erikoistoiminto:
Lähetä sähköpostitse
muistutus.

Kellokortin asiakas-
valinnassa tarkentuva
Etsi -toiminto.

16.7.2021
Useita aiempia
opastevideoita
laajennettu. Nyt
kaikkiaan päälle 7 h.

21.7.2021
Uusi opastevideo:
Pilvisisiirto.

Korkolaskenta -ohjel-
massa  voidaan kausien määrä antaa laskukaavana:

23.7.2021
Varakopiointi -ikkunassa voidaan valita (ja tallentaa)
pilvihakemisto ja avata DOS -ikkuna varakopio
-osoitteessa.

Päävalikon Tietokannan muokkaus ja korjaus ym.
-napin kautta avautuvassa ikkunassa toiminto Avaa
DOS avautuu nyt alempana annetussa hakemistossa
ja V-nappi sisältää myös pilvihakemiston


