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Internetpäivitys Tilituki Pro –versioon 2019.1
Katso tarkemmat ohjeet ja ajankohtaiskatsaus sivulta www.softsalo.fi kohdasta Ohjeet.
Internetpäivitys tapahtuu seuraavasti:

1. Ota vanhalla ohjelmalla varmuuskopiot.
2. Nouda uusin ohjelma. Tähän on kaksi vaihtoehtoista tapaa:
a) Nouda päivitys ohjelman sisäisellä päivitystoiminnolla. Tilituki Prossa Internetpäivitys-toiminto
löytyy alkuruudun Internet-kuvan alta, Tilituki Pro Minissä ohjelman alkuruudulta. Jos Windows
pyytää suorituslupaa, valitse Salli. Jos palomuuriohjelma pyytää lupaa yhteydenottoon, sekin
on syytä sallia. Jos päivityksen nouto ei onnistu koneella olevasta estosta johtuen, nouda
päivitys b)-vaihtoehdolla.
b) Nouda päivitys sivustolta www.softsalo.fi:
- Jos ohjelma on käynnissä, sammuta se.
- Käynnistä internetselain ja mene internetsivulle www.softsalo.fi:
- Valitse yläreunasta Lataa Ohjelmia ja ruudulta kohta Tilituki.
- Internet Explorer/Edge –selaimessa valitse Suorita. Mozilla Firefox -selaimessa valitse
ensin Tallenna tiedosto ja kun tiedosto on latautunut omalle koneellesi, käynnistä sen
suoritus kaksoisnapsauttamalla tiedostoa.
- Jos Windows pyytää suorituslupaa, valitse Salli (Suorita). Jos palomuuriohjelma pyytää
lupaa, sekin on syytä sallia.
3. Asenna ohjelma asennusohjelman ehdotusten mukaan. Ohjelma asentuu samaan paikkaan kuin
edellinen versiokin.
4. 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. Jos et saa koodeja noudettua Web-palvelusta, voit tallentaa ne myös
sähköpostin tai postin kautta lähetettävästä päivityslaskusta. Ota tarvittaessa yhteyttä Softsalon
ohjelmatukeen tuki@softsalo.fi tai p. 02 777 1451.
5. Käynnistä ohjelma tarvittaessa uudelleen.
6. Tarkista mahdolliset uudet ajankohtaistiedotteet Tilituen alkuruudun toiminnolla Tiedotteet. Tilituki
Prosta toiminto löytyy Internet-kuvan alta, Tilituki Pro Ministä ohjelman alkuruudulta. Tiedotamme
tällä toiminnolla tärkeimmät ajankohtaiset asiat. Sivulla www.softsalo.fi julkaistaan laajempia
ajankohtaistiedotteita.
7. Tutustu ohjeen alussa mainittuun ajankohtaiskatsaukseen, jossa on kerrottu tärkeimmät muutokset
ja annettu tilinpäätökseen ym. liittyviä ohjeita. Vuonna 2018 verolomakkeet ovat muuttuneet ja asia
pitää huomioida varsinkin, jos ohjelmaan on lisätty itse omia kirjanpitotilejä. Lisätietoja löytyy
ajankohtaiskatsauksesta.
8. Tarkista vientien siirtyminen uuteen ohjelmaan esim. päivä- ja pääkirjatulosteista tai vientien
tallennusnäytöllä selaamalla.

