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WINPORO 2005 Complete Reference

Operating system - Microsoft® Windows® 98 SE, NT® 4 SP6a, 2000, XP Pro
Memory - 64 MB of RAM (128 MB for Windows NT). 256 MB of RAM recommended
Hard Disk - 200 MB of available hard disk space (all editions). Maximum required: 350 MB.
You have included mdac_typ.exe in your installation package. If you will be installing
this package on a Windows 98 system, it will require DCOM98 to install properly
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1 YLEISTIETOA WINPORO I – SOVELLUKSESTA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ohjelmisto on toteutettu Microsoft Visual Studio –kehitysympäristössä ja
versionhallinta on yksi keskeinen asia
ohjelmalla pystytään käsittelemään useita poronhoitovuosia sekä myös
hoitamaan keskitetysti useitten eri paliskuntien porolukuja
(tietokantapohjaisuus)
porolukujen tallennus mahdollista hajauttaa useammalle työpisteelle
teurastallennuksissa on mahdollisuus parametroida syötettäviä kenttiä
riittävästi, jotta koko poronhoitoalueen tarpeet on saatu huomioitua ja
tallennuksista on mahdollisuus tehdä yksilöllisiä
suoramyynti- ja kotiteuraat on mahdollista tallentaa ns. ’könttänä’
työpäivien tallennuksessa mahdollisuus tallentaa monenhintaisia
palkkoja, päivärahoja ja korvauksia esim. työmaakohtaisesti (projektit)
työpäivätallennus mahdollista hajauttaa useammalle työpisteelle
vieropaliskunnat on mahdollisuus eritellä henkilörekisterissä
(osakasrekisterissä). Rahastonhoitajalla voi olla käytössään vierojen
henkilörekisterit (osakasrekisterit) omilla henkilönumeroillaan
teurastallennuksissa piltta-numeron tarkistus samojen numeroiden
tallennuksen estämiseksi
siirtotiedostot muihin sovelluksiin: pankki, kirjanpito, ostajaliikkeet,
työvälineohjelmat
yhteydet teurastamon punnitusohjelmaan (WINPORO II). Siirtostandardi
yleisesti käytettävissä ja sovittu ostoliikkeiden kanssa
kaikissa listauksissa mukana käsiteltävä poronhoitovuosi informaation
selkiyttämiseksi
mahdollisuus monipuoliseen kohdennettuun raportointiin,
työvälineohjelmien käyttöön tietojen jatkokäsittelyssä ja mahdollisuus
Windows-pohjaiseen tulostuksen hallintaan
tuottoperustelaskelmaa varten erittely teuraista vapaasti valittavissa
(esim. liikkeille, suoramyyntiin, omaan käyttöön)
arvonlisäverojen täydellinen käsittely sekä paliskunnan että osakkaan
osalta. Yhteys POMU-sovellukseen
voit tehdä omistajavaihdoksen poronhoitovuosi- ja porolajikohtaisesti
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2 SOVELLUKSEN WINPORO ASENNUS

2.1 Kolmen kohdan edellytykset WINPORO –
sovelluksen asentamiselle
1. Käyttöjärjestelmä Windows (mielellään XP);
ajantasaistettu. Koneessa virustorjunta (antivirus) ja
vakoiluohjelmien (antispyware) esto.
Tarkista ja tarvittaessa muuta koneesi ohjauspaneelista maa-asetukset (aluekohtaiset
asetukset) ’suomalaisiksi’ (=suomalaisen käytännön mukaisiksi):

2. Vapaa kiintolevytila > 200 MB
Tietovarastorakenne kiintolevyllä:
C:\WINPORO (tietokanta ja mahdollisesti ohjelma)
C:\WINPORO\REPORTS (raportit)
C:\WINPORO\BACKUP (tietokannan varmistukset)
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C:\WINPORO\BANK (pankkiin menevät
siirtotiedostot)
C:\WINPORO\BM (BookMaster-kirjanpidon
siirtotiedostot)
Ohjelman asennuspaikka ( = kohdekansio) on vapaasti valittavissa, mutta
suositus on kansio C:\WINPORO
3. Käyttäjävaatimukset
• Windows-käytön hallinta
• hiiritekniikka
• Windows-aputoiminnot
• pakkausohjelmien ja backup-ohjelmien hallinta (<=tietokantavarmennukset)
4. Yleistietoa tietokannasta(PORODB.MDB)
Sijaintipolku tietokoneella (suositus):

C:\WINPORO (jos vain yksi paliskunta hoidettavana)

Tietokannalle annetaan ’kutsumanimeksi’ WINPORO ja kutsumanimi asetetaan viittaamaan
siihen hakemistoon, jossa PORODB.MDB sijaitsee. Tämän toiminnon tekee asennusohjelma
automaattisesti, mutta myöhemmin voit myös itse vaikuttaa sen tietokannan (*.MDB)
sijaintiin, jota WINPORO-sovellus käyttää. Kyseessä on ODBC-määritteen uudelleen ohjaus.
Tietokanta PORODB.MDB sisältää kaikki WINPORO-ohjelmiston kautta käsiteltävät tiedot ja on
näin ollen ’arvokkain’ sovelluskokonaisuuden osa, josta tulee olla riittävä varmuuskopiointi.
Tietokannan (PORODB.MDB) suojattu rakenne yhteyksineen:

WINPORO-OHJEISTUS

WINPORO 2005 REFERENCE (PART of COMPLETE)

7

5.5.2005

2.2 Ohjelmiston ja tietokannan asennus
1. Varmista, että koneellasi on riittävästi vapaata levytilaa (> 200 MB). Varmista, että
koneesi käyttöjärjestelmä on päivitetty (ajantasainen) sekä virusvapaa.
2. Aseta WINPORO:n asennus-CD asemaan.
3. Asennus käynnistyy automaattisesti.
4. Valitse kohdehakemistoksi C:\WINPORO (tämä on suositus). Asennus ottaa tovin, joten
odota. Jos asennuksen eri vaiheissa tulee kysymyksiä säilytettävistä ajureista tai DLLkirjastoista, niin vastaa ’Kyllä’ – harkitse!
5. DLL-virheilmoituksen ohittaminen. Jos asennuksen aikana tulee virheilmoitus
puuttuvista DLL-tiedostoista, niin kuittaa ko. ilmoitus valitsemalla Ohita ja jatka
asentamista. Ohjelma installoituu useimmiten kuitenkin oikein.
6. Kun asennus on valmis, niin työpöydälle ilmestyy WINPORO-ohjelmiston
käynnistyskuvake, jota klikkaamalla saat ohjelman käynnistymään.
7. Poista asennus-CD asemasta.
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3 OHJELMAN KEHITYSTYÖ
WINPORO-ohjelmistoa kehitetään edelleen. Tämän kehitystyön seurauksena sekä ohjelma että
ohjeisto muuttuvat. Ohjelman ja ohjeiston uusimman version saat pyydettäessä tai voit
kopioida ne verkosta. Ohjelman versiotiedot löydät kohdasta ’Tietoja ohjelmasta’

WINPORO I –ohjelmiston (poroluvut) ja WINPORO II –ohjelmiston (teurastamosovellus) välillä
on tietojen siirtoyhteys. Kirjanpito-ohjelmistoon BookMaster voidaan tapahtumat siirtää
vaivattomasti siirtotiedostojen välityksellä. Samoin niistä ostajaliikkeistä, jotka noudattavat ns.
siirtostandardia saadaan tarvittaessa paino- ja hintatiedot suoraan WINPORO-ohjelmistoon.
4 OHJELMAN KÄYNNISTYS JA SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
Käynnistä ohjelma esim. työpöydällä
olevasta kuvakkeesta
Winporo-sovellus.lnk

Saat näkyviin seuraavan LOGONin (= sisäänkirjottautumisikkunan):
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Käyttäjä (Username):
Salasana (Password):
Tietokanta (database):
Poronhoitovuosi:

WINPORO
1
WINPORO
tee valinta esim. 2004 - 2005

Kuittaa lopuksi (=hyväksy valinnat) ’OK’

5 SOVELLUKSEN PERUSNÄKYMÄ
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1. Aloita perustietojen tallennuksesta ja ylläpidosta.
2. Ylätason paliskuntavalintana tulee aina olla se paliskunta, jonka ’alueella’ porolukuja
käsitellään.
6 PERUSTIETOJEN TALLENNUS JA YLLÄPITO

Perusperiaate on, että ennen kuin alat käsitellä (= tallentaa, muokata, listata …) tapahtumia
(=porolukuja: vasat, eloporot, teuraat jne.), niin kaikki perustiedot on oltava tallennettuina
oikeassa muodossa.
Perustiedot ja niiden ylläpidon löydät alasveto-valikoista:
’Osakkaat’ ja ’Perustietojen ylläpito’

Aluksi
1.
2.
3.

tärkeimmät ovat osakastietojen ohella:
Erotuspaikkojen (=merkintäpaikkojen, erotuspaikkojen, teurastuspaikkojen) ylläpito
Parametrien (=ohjaustietojen) ylläpito
Kohteiden (esim. minne teuraat myydään/viedään) ylläpito

Käyttäjäasetuksia sinun ei ’alussa’ tarvitse muokata, jos säilytät vanhat sisäänkirjoitus-tiedot
ja säilytät kaikki paliskunnat paliskuntarekisterissä (myös ’Otsamon’ harjoituspaliskunnan).
Samoin tokkakunnat voit jättää huomiotta, jos et niitä paliskunnassasi käytä. Projektien ja
työkoodien tallennus ja ylläpito ovat tärkeitä (ja välttämättömiä) tehdä ennen työtapahtumien
tallennusta.
6.1 Osakastietojen tallennus
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Huom. Henkilönumeron muoto on aina ######, jossa kaksi (2) ensimmäistä numeroa ovat
paliskunnan tunnus (esim. 21 Lapin paliskunta) ja neljä (4) seuraavaa ovat henkilön yksilöivä
numero-osuus ns. osakasnumero. Henkilönumero on siis muotoa 210035.

Osakkaita ei voi poistaa ’pysyvästi’ vaan osakkuus ratkaistaan valinnalla

. Jos

valinta poistetaan, niin ko. henkilöä käsitellään paliskunnan ulkopuolisena henkilönä.
Osakaspoisto on mahdoton sen vuoksi, ettei jäisi esim. isännättömiä poroja ja mm.
osakaslistaukset mahdollistetaan myös mennettein poronhoitovuosien osalle.
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6.2 Erotuspaikkojen tallennus ja ylläpito

Aloita uuden tallennus painamalla ’Uusi’-nappia. Tallenna kenttiin tiedot ja paina lopuksi
’Tallenna’-nappia. Koodi on juokseva numero (pituus kolme (3) numeroa: 001, 002, 003, …).
-nappia ja klikkaamalla hiirellä oikeaa
Päivämäärät saat kalenterista painamalla
päivämäärää. Kentät Koodi, Nimi, Vuokra-aika alkaa, Vuokra-aika loppuu ovat pakollisia
kenttiä. Täaytä erotuspaikat mahdollisimman täydellisesti.
Kun olet täydennyksen suorittanut, niin sulje WINPORO-ohjelmisto ja käynnistä uudelleen.
Tällä taataan se, että ohjelmistolla on käytettävissään uudet perustiedot.

6.3 Parametrien (ohjaustietojen) ylläpito
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Muuta arvot sellaisiksi, jotka vastaavat paliskunnassasi päätettyjä arvoja. Paina lopuksi ’OK’ –
nappia.
6.4 Kohteiden ylläpito

Kohde-koodina käytetään kirjaimia. Kirjaimen voit itse valita, mutta joitakin vakiintuneita
käytäntöjä on olemassa:
D
vahinkoporo
K
kotiin (kotitappo)
L
liikkeeseen (ostajaliikkeeseen myyty teuras)
S
suoramyynti (suoraan myyty teuras)
U
ulkomaille (ulkomaille myyty teuras. Huom. alv 0%)
Tätä Kohde-listaa voit jatkaa painamalla ’Lisää’ –nappulaa ja täyttämällä ’Kohde’ –koodin ja
sitä vastaavan ’Selite’ –osan.
Huom! Kun olet tallentanut perustiedot, niin tee tietokannasta (PORODB.MDB)
ensimmäinen varmistus. Katso LIITE: Varmistukset

7 TAPAHTUMIEN TALLENNUS
Porolukutapahtumat tallennetaan valitsemalla ensin tallennuksen kohde ’Porolaji’ –
alasvetovalikosta.
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Numeronäppäimistöä voit käyttää osakaskentässä (’Henkilötiedot’) siten, että näppäilet
osakastunnuksesta = henkilönumerosta kolme (3) viimeistä numeroa. Pääset etenemään
kentästä seuraavaan sekä tabulointinäppäimellä että Enter-näppäimellä.

7.1 Vasat
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7.2 Eloporot
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Siitoshirvaat ovat osa hirvaista. Siis siitoshirvaita ei lueta erikseen porolukuihin vaan
muutamat paliskunnat haluavat ’laittaa ylös’ kuinka moni hirvaista on siitoshirvaita. Osa
paliskunnista olettaa, että kaikki hirvaat ovat siitoshirvaita ja jättävät ’Siitoshirvas’ -kentän
täyttämättä.
Huom! Ainoastaan Hirvas –kenttään tallennetut luvut siirtyvät poroluettelotietoihin!

7.3 Teurastietojen tallennus
Tapahtumatiedot tallennetaan ao. tapahtumarekistereihin ja seuraavassa tarkastellaan
lähemmin teurastallennusta sekä listausta. Muidenkin rekistereiden (vasat, eloporot jne)
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käsittely ja tulosteiden laadinta etenevät saman mallin mukaan. Teurasporojen käsittelyvalikon
löydät ’Porot’ alasveto-valikon kohdasta ’3’. Käsittelyvalikkoon aukeaa myös ALV-prosentteja
esittävä ponnahdusvalikko, jonka saat tarvittaessa pois joko ’Sulje’ -painikkeesta
tai ’voimakkaammasta’ Sulje-painikkeesta
pyydettäessä parametreja näkyviin

, jolloin ALV-ikkuna aukeaa uudelleen vain
.

ALV-ponnahdusvalikosta voit muokkaustilan aikana vaihtaa tapahtumakohtaisesti
parametritiedoista poikkeavat ALV-prosentit.
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7.3.1. Teurastallennuksen kentät ja kentästä toiseen liikkuminen
Teurastallennuksessa käytetään valinnoissa hiirtä ja numeronäppäimiä sekä
tabulointinäppäintä siirryttäessä kentästä toiseen.
7.3.1.1

Osakkaat
Osakkaat välilehdestä valitaan po. paliskunnan osakkaat. Osakasvalinnan voit
tehdä joko hiirellä tai näppäilemällä osakasnumerosta (=henkilönumerosta) kolme
(3) viimeistä numeroa.

7.3.1.2

Porot
Porot välilehdestä valitaan Porolaji luetteloruudusta: 3 –> TEURASPOROT.

7.3.1.3

Perustiedot
Paliskunta ja Käsittelypaikka valitaan valikosta. Käsittelypäivämäärä ja
Työnjohtaja kirjoitetaan ikkunaan.

7.3.1.4

Uusi
Hiirellä klikataan tallennusikkunassa painiketta Uusi, jolloin aukeaa parametrit valikko sekä tallennuskohdat muuttuvat aktiivisiksi. Voit antaa uusia tietoja tai
muuttaa ennakkoon tallennettuja tietoja sopiviksi tallennuksen aikana. Muista
lopuksi painaa Tallenna –näppäintä.

7.3.1.5

Henkilötiedot
Henkilötiedot -kohdassa valitaan teurasporon omistaja joko selaamalla
(hiirellä/nuolinäppäimillä) selainikkunaa tai syöttämällä nimikenttään
henkilönumerosta kolme (3) viimeistä numeroa.

7.3.1.6

Viero-omistus
Viero -omistajan ollessa kysymyksessä tallennetaan vieropaliskunnan
henkilönumeron (esim. 210700) lisäksi tarkenne (’vieroporon omistajan nimi’)
Viero-omistus kenttään (21 on paliskunnan numero). Mikäli viero -paliskuntien
osakkaille on annettu osakasnumerot (omassa paliskunnassa käytetyt tai on
tallennettu viero –paliskunnan osakastiedot esim. 070001) valitaan osakas
alasvetovalikosta.

7.3.1.7

Kohde
Valitaan Kohde- ikkunasta sopiva kohde (esim. L). Voit antaa myös omia
’kohteita’.

7.3.1.8

Tunnus
Annetaan teurastuksen tunnus (esim. T001). Tunnuksina voisit käyttää T001,
T002 jne. Tällöin tunnuksesta ilmenee heti, että kyseessä ovat teurastunnukset.
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Jokaisella teurastapahtumalla tulisi olla oma tunnus, jotta jatkohallinta on
eriytettävissä.
7.3.1.9

Piltta
Annetaan ensimmäinen Piltta -numero (esim. 210001). Piltta lisääntyy
automaattisesti uuteen tallennukseen mentäessä yhdellä.

7.3.1.10

Lisätiedot
Lisätietoihin annetaan porolaji ja määrä esimerkiksi: Vaatimia 1
Ole tarkkana, että lisätietoihin tulee luku 1 porolajin kohdalle
yksittäistallennuksessa.

TÄRKEÄÄ:

LISÄTIETOJA KOHDAN POROLAJIN MÄÄRÄKSI OHJELMA HYVÄKSYY
MYÖS ARVON nolla (0) mm. PELKKIEN TALJOJEN TALLENNUKSEN TAKIA.

Teurastallennuksessa on mahdollista tehdä ns. joukkotallennus eli syöttää
suuriakin määriä teurasporoja yhdellä kertaa.
Ohjelman raportteihin laskemat (kg>0) porolajien keskipainot eivät tietenkään
täsmää, jos joukkotallennukseen syötetään muita painoja kuin yhteispainoja
porolajeittain.
7.3.1.11

Taljat
Taljan yksikköhinnat (veroton) annetaan niille varatuille paikoille.

7.3.1.12

Elimet
Elimien yksikköhinnat (veroton) annetaan niille varatuille paikoille.

7.3.1.13

Yksikköhinta (veroton)
Yksikköhinta näkyy luokan mukaan, jota voit vaihtaa myös kesken tallennuksen.
Kaikki syötettävät hinnat ovat aina verottomia.

7.3.1.14

Palkkio (veroton)
Mikäli teurasporosta peritään palkkio, niin Palkkio ikkunaan annetaan palkkion €määrä.

7.3.1.15

Kokonaishinta
Teurasporon kokonaishinta euroina näkyy Kokonaishinta ikkunassa. Hinta on
veroton ja siitä on vähennetty mahdollinen palkkio. Tarkista teurasporon
tallennustiedot ja kun ne ovat oikein niin klikkaa hiirellä Tallenna -nappia.

7.3.1.16

Tallenna
Tiedot tallentuvat tietokantaan ja näkyvät alaosan näkymässä ensimmäisellä
rivillä. Virheellisessä tallennuksessa valitse kyseinen rivi aktiiviseksi ja paina
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Muokkaa. Korjaa virheet ja Tallenna. Jos haluat poistaa jonkun teurasporon, niin
valitse (aktivoi) se rivi tai useita vierekkäisiä rivejä aktiiviseksi ja paina Poista.
Tyhjennä -nappi tyhjentää tiedot tallennusikkunasta. Etsi -napilla voi
teurastallennuksesta etsiä Pilttan numeron mukaan tiedot ja voi näin muokata
tapahtumaa.
7.3.1.17

Jatkotallennus
Seuraavan teuraan tallennus aloitetaan:
Uusi -> Henkilötiedot -> Porolaji ja määrä (1) -> Luokka -> Paino -> Tallenna.
Muut perus- ja lisätiedot pysyvät muuttumattomina vain Piltta-numero kasvaa
yhdellä (1). Tarvittaessa voit myös vaihtaa Piltta-numeron.

7.4 Tuhoutuneet porot
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7.5 Tarhaporot
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8. TEURASPOROJEN LISTAUS
Valitse Tiedosto -> Raporttien tulostus -> Teurasporojen listaus, osakaskohtainen ->
Avaa esikatselu
8.1 Teurasporojen listaus, osakaskohtainen
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Kun esikatselu on avattu tulee näkyviin ikkuna, jossa valitaan Osakasnumero, Tunnus ja
Kohde.
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8.1.1 Osakasnumero
Anna Osakasnumero yksittäinen (discrete) tai väli (Start of range – End of range), joiden
osakaskohtaisen teurasporolistauksen haluat esikatseluun ja paina Add (=lisää) -painiketta
niin yksittäinen osakasnumero tai osakasnumeroväli tallentuvat Value/Start End -ikkunaan.
8.1.2 Tunnus
Anna sen teurastuksen Tunnus yksittäinen (discrete) tai väli (Start - End), joiden
osakaskohtaisen teurasporolistaukset haluat esikatseluun ja paina Add (lisää) painiketta niin
Tunnus tallentuu Value/Start ikkunaan.
8.1.3 Kohde
Anna haluamasi Kohde yksittäinen (discrete) ja paina Add (lisää) painiketta niin valittu kohde
siirtyy Value ikkunaan. Tarvittaessa valitse yksi kerrallaan Add nappulalla useampi Kohde.

WINPORO-OHJEISTUS

WINPORO 2005 REFERENCE (PART of COMPLETE)

26

5.5.2005

8.1.4 No Lower Bound
(ei alarajaa eli alaraja avoin) , No upper Bound (ei ylärajaa eli yläraja avoin)
Valitse ’Enter Parameter Values’ ikkunasta Osakasnumero ja anna Start of range arvo 1
(aloitus arvo eli ’osakasnumerosta 1 lähtien’) ja rastita No upper Bound (ei ylärajaa) sekä
paina Add -painiketta. Valittu alue siirtyy Value/Start End ikkunaan (1
) ja
esikatseluun tulostuvat kaikki osakkaat (numerosta 1 eteenpäin). Samoin voit valita kaikki
Tunnukset. Samoin käytetään tarvittaessa No lower Bound (ei alarajaa) valintaa. Rastitettu
Include value tarkoittaa sitä, että valittu alue sisältää annetun alaraja-numeron (1) ja
toisaalta ’rasti pois’ => valittu väli ei sisällä annettua numeroa.
8.1.5 Raportin esikatselu
Kun valinnat on tehty hyväksytään valinta painamalla OK -nappia. Näytölle aukeaa näkymä
valitusta aineistosta, jota voi selata sivuittain tai valita vasemmassa reunassa olevasta
Preview (=esikatselu) osasta yksittäisen osakkaan tiedot.
8.1.6 Raportin tulostus (Print Report)
Tulosta komennolla (kirjoittimen kuva ’Print Report’) voit tulostaa kaikki tai valita
tulostettavat sivut. Viimeiselle sivulle on kerätty yhteissummat.
8.1.7 Raportin vienti (Export Report)
Vienti -komennolla (’kirjeen kuva’ Export Report)
voit tallentaa eri formaateilla. Voit ottaa raportin
muihin ohjelmiin edelleen muokattavaksi ja
tulostettavaksi.
8.2
Teura
sporo
jen
listaus, pilttajärjestys
Menetellään samoin kuin
osakaskohtaisessa listauksessa.
Parametri-kentässä (Parameter Fields) on myös teuraspiltta valinta.
8.3 Teurasmaksujen siirtotiedosto (Pororahat henkilötilille)
Anna haluamasi yksittäiset (Discrete) ja väli (Start - End)
tiedot Tunnus ja Osakas kohtiin ja paina aina valinnan
jälkeen Add -painiketta, jotta valintasi siirtyy raportin
tulostusehtoihin.
Päiväys
WINPORO-sovellus tarjoaa nykyistä päivää. Paina
, niin saat näkyviin kalenterin, josta
nuolinappulasta
voit valita halutun päivän.
Tosite
Syötä tositenumero (max. 4 numeroa). Ohjelma antaa
etukirjaimeksi ”P”. P => WINPORO-ohjelmasta tullut tositenippu.
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Projekti
Anna projektinumero. Käytä Book-Master projektinumerointia.
Debet-tili
Debet-tilin numero 8010
Kredit-tili
Kredit-tilin numero 1700
Vientiselite
Anna sopiva vienti selite (oletus: Teurastili ##.##.2005)
Kredit palkkiot
Anna palkkiot tilin numero (oletus 8012)
Vientiselite palkkiot
Anna sopiva vienti selite (oletus: Palkkiot ##.##.2005)
Kohde
Anna sopiva kohde (oletus ”L”) ja paina Add
Hyväksy valinnat painamalla OK -painiketta. Näytölle tulee raportin esikatselu. Export Report valinnalla tallennat raportin *.txt - formaatissa haluamaasi hakemistoon, josta voit noutaa
tiedot kirjanpitoon (Book-Master).
8.4 Teurasmaksut vieroille, listaus
Valitse (Discrete) yksittäinen Tunnus ( T001) tai (Start of value - End of value) väli (T001
T005) ja paina Add. Valitse yksittäinen osakas (Discrete) tai useampi osakas valitsemalla
osakasväli (Start of range - End of range) ja paina Add.
Kun valinnat on tehty paina OK. Näytölle saat vierolistauksen, jossa ovat arvonlisäverot
ja viero-omistukset mukana sekä voit piirtää kunkin teurasporon poromerkin.
Listauksen voit lähettää sellaisenaan vieropaliskuntaan.
8.5
Maksatustiedo
sto OKO
(pororahat
osakkaiden
pankkitileille)
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Päiväys
Anna päiväys (eräpäivä)
muodossa vvkkpp.
Y-tunnus
Anna paliskunnan ytunnus 9 merkkiä
(xxxxxxx-x)
Lihat
Maksetaanko lihat
kyllä/ei
Taljat
Maksetaanko taljat
kyllä/ei
Elimet
Maksetaanko elimet
kyllä/ei
Palkkiot
Maksetaanko Palkkiot
kyllä/ei
Tunnus
Anna teurastustunnus (T0##)
Kohde ja Osakas
Valitse Kohde (L) ja yksittäinen (Discrete) Osakas tai osakasväli (Start - End).
Mikäli osakas on päämaksuvelkaa paliskunnalle ja halutaan jättää pororahat
henkilötilille niin otetaan henkilötiedoista ns. ’osakasruksi’ pois po. osakkaan ennen
kuin tehdään ’Maksatustiedosto’. Maksatustiedosto laaditaan siis vain niille, jotka
ovat osakkaiksi merkityt (X) osakasrekisterissä.
Ohjelma tekee rivitiedostoon merkinnät ’63’, joka tarkoittaa OKOn järjestelmässä Teurastiliä
(näkyy pankin tiliotteella).
8.6 Maksatustiedosto SOLO

Kts. liite.
8.7 Maksatustiedosto SAMPO
8.8 Pankkiin maksetut pororahat
kirjanpitoon
Päiväys
Anna päiväys) muodossa pp.kk.vvvv. Kalenteri
käytössä.
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Debet-tili
Anna debet-tili (1700)
Kredit-tili
Anna Kredit-tili (1910) (pankkitili)
Vientiselite
Esim. Maksu henkilön pankkitilille
Tosite
Anna tositenumero (max 4 numeroa)
Projekti
Anna projektinumero. Käytä Book-Master
projektinumerointia.
Tunnus
Anna tunnus (T###)
Osakas
Anna yksittäinen (Discrete) osakas tai osakasväli
(Start - End).
Kohde
Valitse jokin Kohde (L , S , U jne.)
8.9 Teurastietojen siirto tietokantaan (PAINO.DAT- tiedosto)
Jos saat ns. paluu-tiedot jalostajaliikkeiltä tai olet tehnyt teuraspunnituksen Winporo II –
ohjelmistolla, niin voit siirtää painotiedot tietokantaan ao. ohjeistetulla tavalla.
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9. TYÖPÄIVIEN KÄSITTELY JA TALLENNUS
9.1 Työkoodien ylläpito
Aloita työ tarkistamalla ja lisäämällä työpäivien tallennuksessa käytettävien työkoodien
arvot (Perustietojen ylläpito -> Työkoodien ylläpito). Samoin tarkista ja lisää projektit
Projektien ylläpito –valinnan kautta.
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Huom! Älä muuta jo olemassa olevia työkoodeja, joita olet käyttänyt aiemmissa
tallennuksissa!
Syötettävät lähtötiedot jokaisesta erilaisesta työpäivien pohjatiedosta:
Lajikoodi
Lasketaan työpäiviin
Mittaluku
Laatu
Yksikköhinta
Verollinen osuus
Tilinumero (päätili)
Tilinumero (käytetään vain, jos korvaus jakautuu verottomaan ja verolliseen
osuuteen)
9.2 Projektien ylläpito
Tarkista ja lisää myös projektien lähtötiedot ennen varsinaisten työpäivien
tallentamista (Perustietojen ylläpito -> Projektien ylläpito)
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Syötettävät lähtötiedot jokaisesta erilaisesta työtehtäviin liittyvästä projektista.
Tehdyt työt on eriteltävissä projektikohtaisesti työpäivien listauksissa:
Tunnus
Kuvaus
Aloituspäivämäärä (ei välttämätön)
Lopetuspäivämäärä (ei välttämätön)
Huomautukset (vapaa teksti)
9.3 Työpäivien tallennus
Työpäivät tallennetaan osakaskohtaisesti.
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10. ALV-TALLENNUS OSAKKAILLE
Myyntien ja hankintojen alv-tiedot tallennetaan osakaskohtaisesti. Voit lukea alv-tiedot myös
POMU-sovelluksen tuottamalta tietovälineeltä
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11. TALTI
Ennen TALTI-tiedoston ajamista on kaikki porolukutapahtumat oltava tallennettuina. Liitteenä
ohje taltitiedoston ajamiseksi.
12. HAJAUTETTU TALLENNUS
WINPORO-ohjelmiston avulla voit myös hajauttaa tietojen tallennuksen. Ts. useampi henkilö
voi tallentaa porolukutietoja (myös työpäiviä) omalla henkilökohtaisella työasemallaan.
Jokaiseen työasemaan tulee asentaa WINPORO-ohjelma ja ajantasainen tietokanta
(PORODB.MDB). Tiedot kerätään sitten yhteen koneeseen, josta tehdään paliskunnan kaikki
porolukuyhteenvedot.
13. OMISTAJAN VAIHDOS
Ennen omistajanvaihdoksen tekemistä ota tietokannasta varmuuskopio. Tämä sen vuoksi, että
jos siirtosi valinnat ovat virheelliset ja toteutat siirron, niin takaisinsiirto voi olla työläs
toteuttaa.

1 Paina ensin ’Omistajalista’ näkyviin
2 Valitse listasta ’Vanha omistaja’ ja sitten
3 ’Uusi omistaja’
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4 Valitse siirron kohteet
5 Paina sitten ’Toteuta siirto’
6 Tarkista lopuksi esim. ’Porolukujen yhteenvetolistauksella’ että siirrot ovat
tapahtuneet oikein.
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LIITE

YLEISOHJE WINPORO-RAPORTTIEN (TULOSTEIDEN) LUOMISEEN

Tämä ohjeistus on suuntaa antava, koska parametrien nimet ja määrät vaihtelevat erilaisten
raporttien mukaan. Perusperiaate on kuitenkin kaikissa tapauksissa sama.
1) Valitse haluamasi raportti Tiedosto – Raporttien tulostus –ikkunasta ja klikkaa
Avaa…
2) Avautuu ikkuna, jossa annetaan raportin parametreille halutut arvot.

3) Parameter fields
Discrete value
Start of range
End of range
raportille
Include value
No lower bound
saakka.
No upper bound
Add

Raportissa käytettävät parametrit
Yksittäinen arvo esim. kun halutaan vain yhden osakkaan listaus
Alkuarvo esim. kun halutaan antaa jokin osakasnumeroväli raportille
Loppuarvo esim. kun halutaan antaa jokin osakasnumeroväli
Jos ruksattuna niin kentässä oleva arvo otetaan raporttiin mukaan
Ei alarajaa. Ruksattaessa ottaa alusta kaikki arvot loppuarvoon
Ei ylärajaa. Ruksattaessa ottaa kaikki arvot alkuarvosta eteenpäin.
Lisää määritellyn ehdon raportin ehdoksi

4) Vaihtoehto 1. Valitse ensimmäinen parametri (Parameter fields) aktiiviseksi, tässä
tapauksessa henkilönumero. Kun halutaan raporttiin kaikki osakasrekisterissä olevat niin
voidaan käyttää valintaa, jossa alkuarvoksi (Start of range) annetaan 0 ja ruksataan ei
ylärajaa (No upper bound). Klikkaa tämän jälkeen Add –painiketta, jolloin ehto siirtyy
raportin ehdoksi ja näkyy alhaalla.
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5) Vaihtoehto 2. Kun halutaan ottaa osakkaita tietyltä numeroväliltä niin voidaan antaa
alkuarvoksi esim. 100010 ja loppuarvoksi 100599 ja klikata Add –painiketta, jolloin ehto
siirtyy raportin ehdoksi ja näkyy alhaalla.

6) Tämän jälkeen klikataan seuraava parametri aktiivikseksi, tässä tapauksessa Tunnus. Jos
halutaan kaikki merkintä-, erotus- tai teurastustunnukset niin valitaan alkuarvoksi 0 ja
ruksataan No upper bound. Klikataan Add –painiketta, jolloin ehto siirtyy raportin
ehdoksi ja näkyy alhaalla.
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7) 7) Jälleen klikataan seuraava parametri aktiiviseksi, tässä tapauksessa Kohde. Jos halutaan
kaikki kohteet (esim. L, K, S…) niin valitaan alkuarvoksi 0 ja ruksataan No upper bound.
Klikataan Add –painiketta, jolloin ehto siirtyy raportin ehdoksi ja näkyy alhaalla.

8) Samalla tavoin annetaan kaikille parametreille arvot ja lopuksi klikataan OK –
painiketta, jolloin haluttu raportti avautuu esikatseluikkunaan.
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LIITE

VARMISTUKSET TIETOKANNASTA

Koko tietokannan (PORODB.MDB) voit kopioida toiselle asemalle (kiintolevylle) WINPOROohjelman sisäisen toiminnon avulla.
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Lisäksi tiivistettyjä (= pakattuja) varmenteita tietokannasta (PORODB.MDB) voit tehdä mm.
apuohjelmien WINACE.EXE tai WINZIP.EXE avulla, jotka voit kopioida koekäyttöön valmistajien
nettisivuilta.
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LIITE

WINZIP-PAKKAUSOHJELMAN KÄYTTÖ

WINPOROn tietojen (PORODB.MDB) varmuuskopiointi levykkeelle (WinZip –ohjelmiston tulee
olla asennettuna tietokoneeseen)
1) Avaa resurssienhallinta ja sieltä kansio c:\winporo

2) Klikkaa kerran hiiren oikealla tiedostoa porodb.mdb, valitse avautuvasta valikosta WinZip
ja seuraavasta valikosta Add to Porodb.zip. Klikkaa ko. kohtaa hiiren vasemmalla.
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3) Avautuu ikkuna, klikkaa hiiren vasemmalla painikkeesta, jossa lukee I Agree. Tämän
jälkeen ohjelma alkaa pakata tiedostoa pienempään kokoon.

4) Tiedosto pakkaantuu varsin nopeasti, jonka jälkeen c:\winporo –kansioon ilmestyy/päivittyy
tiedosto Porodb.zip (ruuvipuristin). Aseta tässä vaiheessa levyke koneesi levykeasemaan.
Klikkaa ko. tiedostoa hiiren oikealla, valitse avautuvasta valikosta Lähetä ja seuraavasta
valikosta 3,5 levyke A. Klikkaa ko. kohtaa hiiren vasemmalla, jonka jälkeen tiedosto kopioituu
levykkeelle.
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5) Kun kopiointi on loppunut niin varmuuskopio on levykkeellä.

WINPORO-OHJEISTUS

46

WINPORO 2005 REFERENCE (PART of COMPLETE)

47

5.5.2005

LIITE

OSUUSPANKIN MAKSATUSTIEDOSTON LUOMINEN TEURAISTA WINPOROLLA

1) Avaa raporttien tulostus (Tiedosto – Raporttien tulostus), valitse
Maksatustiedosto OKO ja klikkaa avaa esikatselu.

2) Avautuu parametri-ikkuna, jonka yläosassa näkyville kentille on annettava arvot
tiedoston luontia varten.

Päiväys

Tilisiirtoon merkittävä eräpäivä muodossa VVKKPP eli esim. 031130
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Y-tunnus
Lihat
Taljat
Elimet
Palkkiot
Tunnus

Paliskunnan Y-tunnus väliviivalla eli esim. 0191234-9 (9 merkkiä
pitkä)
Maksetaanko lihoista saadut rahat (Kyllä/Ei)?
Maksetaanko taljoista saadut rahat (Kyllä/Ei)?
Maksetaanko elimistä saadut rahat (Kyllä/Ei)?
Peritäänkö teurastuspalkkiot (Kyllä/Ei)?
Tunnus –kentässä määritellään ne teurastustunnukset, joista maksu
aiotaan suorittaa. Alla esimerkkinä ehdot, joissa alkuarvoksi (Start of
range) on annettu T001 ja loppuarvoksi (End of range) T003, jolloin
maksutiedostoon tulevat mukaan erotukset T001, T002 ja T003. Jos
haluat maksaa vain yksittäisen erotuksen esim. T001 niin silloin voit
antaa arvon Discrete Value –kenttään.
Huom! Muista aina ehdon merkitsemisen jälkeen painaa Add –
painiketta, jotta se tulee voimaan eli näkyy alhaalla
Value/Start – End -kohdassa.

Kohde

Kohde –kentässä määritellään ne kohteet, joista maksu aiotaan
suorittaa. Kohteella tarkoitetaan kirjainta, jolla teurastallennukset on
tehty esim. L, K, S, U, L1, L2 jne.
Alla olevassa esimerkissä on valittu L- ja K- kirjaimilla tallennetut
tiedot kirjoittamalla Discrete value –kenttään ensin L ja klikkaamalla
Add ja sen jälkeen kirjoittamalla K ja klikkaamalla Add, jolloin nämä
ehdot näkyvät ikkunan alaosassa.
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Osakas

Osakas –kentässä määritellään ne paliskunnan osakkaat, joille
maksu aiotaan suorittaa. Alla esimerkkinä ehdot, joissa alkuarvoksi
(Start of range) on annettu 600001 ja loppuarvoksi (End of range)
600599, jolloin maksutiedostoon tulevat mukaan kaikki paliskunnan
osakkaat (vierot jätetään ulkopuolelle). Muista aina ehdon
merkitsemisen jälkeen painaa Add –painiketta, jotta se tulee
voimaan eli näkyy alhaalla Value/Start – End -kohdassa.
Huom! Vieropaliskuntien rahoja ei voida maksaa tämän tiedoston
kautta, koska niissä on oltava arvonlisävero mukana. Ne tuleekin
maksaa pankkiohjelmalla normaaleina laskuina.
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Poronhoitovuosi
Maksuerien lukumäärä

Valitaan poronhoitovuosi, jolta maksatustiedosto muodostetaan.
Valitaan maksuerien lukumäärä (1-3), jonka perusteella
maksettavat loppusummat jaetaan.

Kun kaikki ehdot on määritelty niin klikataan OK

avautuu raportin esikatselu

3) Tietojen tarkastelu esikatselussa
Esikatselussa voi mm. tarkistaa, että osakkaille maksettavat summat ovat samat
kuin listauksissa, jotka on mahdollisesti tulostettu aiemmin. Maksettava summa
näkyy osakkaan nimen edessä, kaksi viimeistä numeroa ovat senttejä.

4) Varsinaisen maksatustiedoston muodostaminen esikatselusta
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Kun tiedosto on esikatselussa todettu oikeelliseksi niin siitä muodostetaan
tiedosto klikkaamalla esikatseluikkunan yläosassa olevaa kirjekuoren kuvaa.
Tämän jälkeen avautuu Export –ikkuna, jossa Format –kenttään valitaan listasta
Text ja Destination –kenttään Disk file (eli tällöin muodostuu puhtaasti
tekstimuotoinen tiedosto levylle) ja klikataan OK.

Seuraavaksi avautuu Lines per page –ikkuna, johon annetaan arvoksi 0.

Seuraava ikkuna ei välttämättä avaudu, mutta jos se ilmestyy niin arvoksi
annetaan 25.

Viimeisenä vaiheena valitaan paikka, minne tiedosto tallennetaan. Osuuspankin
Kultaklinkki –ohjelmistossa tiedostot tallennetaan suoraan sen asennuskansion
alle data -kansioon (yleensä c:\WKLINKKI\DATA). Nimeämisessä kannattaa
käyttää muotoa tsVVKKPP.txt.
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5) Luodun tiedoston lukeminen pankkiohjelmaan ja sen lähettäminen.
Avaa pankkiohjelma ja valitse Palvelut
Toistuvaissuorituksia.

Lähetä muiden tekemiä
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Jos juuri tekemäsi tiedosto sijaitsee siinä hakemistopolussa, joka näkyy
avautuneessa ikkunassa, niin se on nyt nähtävillä listassa. Etsi listalta oikea
tiedosto ja klikkaa OK.

Seuraavaksi avautuu ikkuna, jossa näkyy mm. tarkistussumma. Klikkaa OK.

Lopuksi avautuu ikkuna, johon voi kerätä useampia suorituksia kerralla.
Pankkiohjelma lähettää listalla näkyvän tiedoston pankkiin käsiteltäväksi kun
klikataan OK.
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Pankista palautuu ilmoitus jos tiedostossa oli virheitä esim. vääriä tilinumeroita
yms.
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SOLO-MAKSATUSTIEDOSTO

Nordean maksatustiedoston luominen teuraista WINPORO-ohjelmistolla.
1) Avaa raporttien tulostus (Tiedosto – Raporttien tulostus), valitse
Maksatustiedosto SOLO ja klikkaa avaa esikatselu.

2) Avautuu parametri-ikkuna, jonka yläosassa näkyville kentille on annettava arvot
tiedoston luontia varten.
Osakas

Osakas –kentässä määritellään ne paliskunnan osakkaat, joille
maksu aiotaan suorittaa. Alla esimerkkinä ehdot, joissa alkuarvoksi
(Start of range) on annettu 600001 ja loppuarvoksi (End of range)
600599, jolloin maksutiedostoon tulevat mukaan kaikki paliskunnan
osakkaat (vierot jätetään ulkopuolelle). Muista aina ehdon
merkitsemisen jälkeen painaa Add –painiketta, jotta se tulee
voimaan eli näkyy alhaalla Value/Start – End -kohdassa.
Huom! Vieropaliskuntien rahoja ei voida maksaa tämän tiedoston
kautta, koska niissä on oltava arvonlisävero mukana. Ne tuleekin
maksaa pankkiohjelmalla normaaleina laskuina.
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Tunnus

Tunnus –kentässä määritellään ne teurastustunnukset, joista maksu
aiotaan suorittaa. Alla esimerkkinä ehdot, joissa alkuarvoksi (Start of
range) on annettu T001 ja loppuarvoksi (End of range) T003, jolloin
maksutiedostoon tulevat mukaan erotukset T001, T002 ja T003. Jos
haluat maksaa vain yksittäisen erotuksen esim. T001 niin silloin voit
antaa arvon Discrete Value –kenttään.
Huom!!! Muista aina ehdon merkitsemisen jälkeen painaa Add
–painiketta, jotta se tulee voimaan eli näkyy alhaalla
Value/Start – End -kohdassa.
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Kohde

Kohde –kentässä määritellään ne kohteet, joista maksu aiotaan
suorittaa. Kohteella tarkoitetaan kirjainta, jolla teurastallennukset on
tehty esim. L, K, S, U, L1, L2 jne.
Alla olevassa esimerkissä on valittu L- ja K- kirjaimilla tallennetut
tiedot kirjoittamalla Discrete value –kenttään ensin L ja klikkaamalla
Add ja sen jälkeen kirjoittamalla K ja klikkaamalla Add, jolloin nämä
ehdot näkyvät ikkunan alaosassa.

Päiväys
AErän yksilöintitieto
AEräpäivä
AKellonaika
APalvelutunnus
Y-tunnus

Kuluva päivä muodossa VVKKPP eli esim. 031130
Saajan tiliotteella näkyvä teksti
Maksun eräpäivä
Maksun eräpäivän kellonaika
Pankista saamasi 10 merkkinen palvelutunnus
Paliskunnan Y-tunnus ilman väliviivaa eli esim. 01912349 (8 merkkiä
pitkä)
AMaksajan nimitarkenne Maksajan nimi esim. paliskunnan nimi
AMaksajan tilinumero
Paliskunnan tilinumero ilman väliviivaa. On oltava 14 merkkiä pitkä,
joten tarvittaessa lisättävä nollia pankin numeron ja loppuosan
väliin.
Lihat
Maksetaanko lihoista saadut rahat (Kyllä/Ei)?
Taljat
Maksetaanko taljoista saadut rahat (Kyllä/Ei)?
Elimet
Maksetaanko elimistä saadut rahat (Kyllä/Ei)?
Palkkiot
Peritäänkö teurastuspalkkiot (Kyllä/Ei)?
Poronhoitovuosi
Valitaan poronhoitovuosi, jolta maksatustiedosto muodostetaan.
Kun kaikki ehdot on määritelty niin klikataan OK

avautuu raportin esikatselu

3) Tietojen tarkastelu esikatselussa
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4) Varsinaisen maksatustiedoston muodostaminen esikatselusta
Kun tiedosto on esikatselussa todettu oikeelliseksi niin siitä muodostetaan
tiedosto klikkaamalla esikatseluikkunan yläosassa olevaa kirjekuoren kuvaa.
Tämän jälkeen avautuu Export –ikkuna, jossa Format –kenttään valitaan listasta
Text ja Destination –kenttään Disk file (eli tällöin muodostuu puhtaasti
tekstimuotoinen tiedosto levylle) ja klikataan OK.

Seuraavaksi avautuu Lines per page –ikkuna, johon annetaan arvoksi 300.

Seuraavaksi avautuu ikkuna, johon annetaan arvoksi 25.
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Viimeisenä vaiheena valitaan paikka, minne tiedosto tallennetaan. Kun tallennat
tiedot c:\solopank\asiakkaan kansio\ulkoiset –kansioon niin ne on suoraan
luettavissa pankkiyhteysohjelmaan. Nimeämisessä kannattaa käyttää muotoa
tsVVKKPP.txt.

5) Luodun tiedoston lukeminen pankkiohjelmaan ja sen lähettäminen.
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LIITE

TALTITIEDOSTON AJAMINEN LEVYKKEELLE

Huom! Ennen taltitiedoston ajamista Winporoon täytyy Poronetistä hakea päivitys 9.5.2005 tai
uudempi (neuvontasivusto Atk ja Tele). Päivityksessä on ladattava winporo.exe ja u2ftext.dll –
tiedostot netissä olevien ohjeiden mukaisesti. Samalla on hyvä myös ladata samalta sivulta
taltitarkistaja 200X-200Y taltin tarkistamista varten koneellesi.
1) Avaa Winporo ja valitse Tiedosto – Raporttien tulostus. Valitse sieltä Poroluettelon tulostus,
rivitiedosto (TALTI.TXT) ja klikkaa avaa esikatselu.

2) Anna henkilönumerovalinnassa arvot Start of range 0 ja No upper bound ruksi ja klikkaa Add.
Olethan tarkistanut, että osakasrekisterissä kaikilla paliskunnan osakkailla on ruksi kohdassa
osakas. Vieropaliskunnilla ko. ruksia ei saa olla.

3) Anna paliskunnan osakasnumero muotoa XXYYYY (XX=paliskunnan nro YYYY=muut
numerot). Älä klikkaa vielä OK –painiketta vaan valitse seuraava parametri.
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4) Anna lukuporomaksu euroina. Älä klikkaa vielä OK –painiketta vaan valitse seuraava parametri.

5) Anna kesävasanmerkintämaksu euroina. Älä klikkaa vielä OK –painiketta vaan valitse seuraava
parametri.

6) Anna talvivasanmerkintämaksu euroina. Älä klikkaa vielä OK –painiketta vaan valitse seuraava
parametri.
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7) Valitse oikea poronhoitovuosi. Nyt voit klikata OK –painiketta.

8) Taltitiedosto avautuu esikatseluun. Klikkaa tämän jälkeen vasemmalla ylhäällä olevaa
kirjekuoren kuvaketta, jolloin ohjelma aloittaa tiedoston muodostamisen. Tämä vaihe kestää jonkin
aikaa…

9) Kun tiedosto on valmis niin ohjelma ilmoittaa sen löytyvän kansiosta c:\Winporo\Talti nimellä
taltiXXXX.txt
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10) Tarkistakaa luotu tiedosto Taltitarkistajalla, että sen sisältämät tiedot ovat oikein ja vasta
sen jälkeen siirtykää seuraavaan ohjeeseen, jossa ko. tiedosto siirretään levykkeelle.
TALTITIEDOSTON SIIRTÄMINEN LEVYKKEELLE
1) Avaa c:\winporo\talti -kansio Oman tietokoneen tai Resurssienhallinnan kautta, jotta saat
näkyviin luodun taltitiedoston. Tarkista tiedoston päivämäärästä ja kellonajasta, että tiedosto on
oikea.

2) Aseta tyhjä levyke a-asemaan. Klikkaa sen jälkeen talti2004.txt –tiedostoa kerran hiiren oikealla
näppäimellä ja valitse avautuvasta valikosta Lähetä 3,5 tuuman levyke A, jota klikataan hiiren
vasemmalla näppäimellä. Tiedosto kopioituu levykkeelle.
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3) Tarkistakaa Oman tietokoneen tai Resurssienhallinnan kautta, että ko. tiedosto on levykkeellä.
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LIITE

PROBLEMS

Perustiedoissa olevat virheet
1. Muista, että osakasnumero = henkilönumero on aina kuuden (6) merkin mittainen
rakentuen siten, että kaksi (2) ensimmäistä numeroa ovat paliskunnan numerot ja neljä
(4) seuraavaa ovat varsinainen henkilönumero. Esim. 210010 on paliskunnan 21 (Lapin
paliskunta) henkilö, jonka henkilönumero on 10 (= 0010).
2. Puutteellinen tilinumero henkilötiesoissa (=osakastiedoissa) aiheuttaa sen, että
listaukset, joissa tarvitaan pankkitietoja eivät toimi.
Yhteenvetojen (listausten) esikatselussa ja tulostuksessa voi lisäksi esiintyä
seuraavia kysymyksiä:
1. Sivulle haluttujen rivien määrä.
Valitse 60, jos tulostat normaalille pystylle A4-arkille. Voit antaa myös oman rivimäärän
tarpeittesi mukaan.

2. Unohdit antaa lähtöarvon
Jos unohdit painaa Add-painiketta yhteenvetomääritteitä esikatseluruudulle antaessasi, niin
näyttöön tulee kehotus antaa aktiivisena olevalla lähtöarvolle (parametrille) arvo.
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Omia muistiinpanoja / havaintoja
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