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Internetpäivitys Peltotuki–versioon 2020.1
Katso tarkemmat ohjeet ja ajankohtaiskatsaus sivulta www.softsalo.fi kohdasta Ohjeet.
Internetpäivitys tapahtuu seuraavasti:
1. Ota vanhalla ohjelmalla varmuuskopiot toiminnolla Tiedosto/Varmistuksen otto
muistitikulle.
2. Napsauta Peltotuen alkuruudun Internetpäivitys-painiketta ja asenna uusin ohjelmaversio
ohjelman ohjeiden mukaan. Jos Windows pyytää suorituslupaa, valitse Salli. Jos
palomuuriohjelma pyytää lupaa yhteydenottoon, sekin on syytä sallia. Voit noutaa
ohjelman myös sivulta www.softsalo.fi.
3. Jos uuden version asennus ei onnistu, syynä on todennäköisesti tietoturvaohjelma. Jos et
saa annettua tietoturvaohjelmalle asennuslupaa, ota tarvittaessa yhteyttä Softsalon
ohjelmatukeen p. 02 777 1451.
4. Jos alla on ollut vanhempi versio kuin viime syksyn 2019.2, uusi ohjelma avaa
käynnistyessään Ohjelmiston haltijatiedot –ikkunan ja pyytää uusia koodilukuja. Napsauta
ikkunassa olevaa Nouda Softsalon Web-palvelusta –painiketta ja vahvista koodilukujen
tallennus OK-painikkeella. Tarvittaessa ota yhteys Softsaloon. Käynnistä ohjelma uudelleen.
5. Tarkista mahdolliset uudet ajankohtaistiedotteet Peltotuen alkuruudun toiminnolla
Tiedotteet. Tiedotamme sitä kautta tärkeimmät ajankohtaiset asiat. Lisätietoja voi olla myös
sivulla www.softsalo.fi.
6. Jos et ole vielä vaihtanut ohjelmaa kasvukaudelle 2020, tee se nyt toiminnolla
Perustiedot/Tilan perustiedot/Laskentaperusteet/Nykyinen kasvukausi.
7. Tulosta viljelysuunnitelma ainakin näytölle (Tulosteet/Viranomaistulosteet/Viljelysuunnitelma). Näin Peltotuki suorittaa tarkistusohjelman, joka huomauttaa mahdollisista
korjausta vaativista viljelytapahtumista. Korjaa tapahtumia tarvittaessa.
8. Nouda hallinnon tiedot Peltotukeen Lohkotietojen käsittely –näytön Lohkot kielekkeen
toiminnolla Nouda hallinnon järjestelmästä. Näin pinta-alat päivittyvät oikeiksi.
9. Siirry tukien hakuun Lohkotietojen käsittely –näytön Lohkot-kielekkeen toiminnolla Tukien
haku. Tarkista kaikkien lohkojen tiedot ruutuun aukeavalla näytöllä ja muuta tarvittaessa.
Sen jälkeen voit siirtyä kasvulohkolomakkeelle painikkeella Kasvulohkolomake 102B.
Kasvulohkolomakkeen voi lähettää sähköisesti tai tulostaa paperille. Tee ensimmäinen
lähetys ajoissa, mieluiten heti Vipun tukihaun avautuessa. Seuraavana aamuna voit
noutaa hallinnon tiedot Peltotukeen ja synkronoida ne Sirppi-pilvipalveluun. Näin Sirppi saa
lohkokartat ja tietää, millä lohkolla milloinkin olet. Voit kuitata viljelytapahtumia suoraan
kännykällä. Kun aloitat tukihaun ajoissa, saat samalla testattua, että kaikki toimii tänä
vuonna omalla koneellasi. Koneen vaihto tai tietoturvaohjelman uusi versio voivat
aiheuttaa yllättäviä teknisiä ongelmia. Älä jätä tätä riskiä viime tippaan.
Mikäli päivityksen käyttöönotossa ilmenee ongelmia, ota yhteys Softsalon ohjelmaneuvontaan
p. 02 777 1451 tai tuki@softsalo.fi. Softsalo ei peri tukipuheluista maksua. Toivomme kuitenkin,
että soittaessasi ja sähköpostissasi kerrot ohjelman lisenssinumeron, jotta löydämme helposti
ohjelmaan liittyvät tiedot.
Hyvää kasvukautta ja suotuisaa kesää!
Peltotuki-tiimi

