
Asta v.4821 ja uudemmat käyttöohjeet

Muutokset:

1. Lisenssi tiedoston haku.

2. Asta – WoodForce kansion käyttöluvan salliminen.

3. Vanhojen Asta työmaiden siirto uuteen Asta versioon.

4. Varmuuskopiointi sijainti uusille työmaille.

First in Finnish then in English.

Ensiksi Suomeksi sitten Englanniksi.



1. Asta lisenssi tiedoston valitseminen

Jos sinulla on jo Asta aktivoitu lisenssi niin voit ohittaa 
tämän kohdan.

Asta lisenssin hakeminen on muuttunut Googlen 
vaatimuksista, että käyttäjä valitsee lisenssi tiedoston.

Jos et ole aktivoinut Astaa tai lisenssi on vanhentunut, 
lisenssin aktivointi alkaa samalla tapaa kuin 
aikaisemminkin.

(Huom: Kun tallennat lisenssitiedostoa laitteellesi 
lisenssi pyynnön jälkeen on suositeltavaa käyttää 
“Lataukset” kansiota, englanniksi: “Download”)



Asta Lisenssi tiedoston valitseminen

Hae tiedostojärjestelmästä
1. Lataukset kansio

1. Englanniksi Download
2. Jos olet tallentanut lisenssi tiedoston 

johonkin toiseen kansioon löytyy se sieltä.

2. Valitse Lisenssi tiedosto.
1. Varmasti väärät tiedostotyypit on muutettu 

harmaaksi.
3. Asta avaa lisenssi tiedoston, tarkistaa onko se 

oikea ja onko se voimassa. 1. 2.

3.

Huom: Jos et ole tiedostohakemiston juuri näkymässä paina 
takaisin nuolta alapalkista kunnes olet juuri hakemistossa. 
(Hakemiston näet vasemmalta ylhäältä esim: OnePlus 6T)



2. Asta-WoodForce kansion käyttöluvan salliminen

Asta – WoodForce tiedonsiirron aktivointi on 
muuttunut uusien Google vaatimusten mukaiseksi.

Asta – WoodForce Tiedonsiirto aktivointi löytyy 
samasta vanhasta paikasta asetuksista.

Tämä lupa pitää antaa ainoastaan kertaalleen Astan 
uudelleen asennuksen jälkeen.



Asta-WoodForce kansion käyttöluvan salliminen

1. Paina tietojen vienti nappulasta tietojen vienti 
päälle.

1. Jos olet aikaisemmin käyttänyt Asta –
WoodForce toimintoa tämä voi olla jo 
päällä, tässä tapauksessa paina Tietojen 
vienti POIS ja PÄÄLLE.

2. Asta muistuttaa valitsemaan oikean WoodForce
kansion. Paina Ok.

1.

2.



Asta-WoodForce kansion käyttöluvan salliminen

Huom: Jos et ole tiedostohakemiston juuri näkymässä paina 
takaisin nuolta alapalkista kunnes olet juuri hakemistossa. 
(Hakemiston näet vasemmalta ylhäältä esim: OnePlus 6T)

3. Jos olet aikaisemmin käyttänyt Asta – WoodForce
toiminnallisuutta sinulta pitäisi löytyä WoodForce kansio. 
Paina WoodForce kansiota.

1. Jos et ole aikaisemmin käyttänyt Asta – WoodForce
ominaisuutta tai sinulla ei ole WoodForce kansiota voit 
luoda uuden kansion oikealta ylhäältä kansio 
nappulasta.

2. Uutta kansiota luodessa pitää huomioida että kansion 
nimen pitää olla kirjoitettu täysin oikein.

WoodForce <- Isolla ja pienillä kirjaimilla on väliä.
3. Paina Ok

3.

3.1

3.2
3.3



Asta-WoodForce kansion käyttöluvan salliminen

4. Kun olet WoodForce kansiossa paina Käytä tätä 
kansiota.

5. Paina Salli

6. Tämän jälkeen Asta – WoodForce 
toiminnallisuus toimii taas normaalisti ja voit 
aktivoida tiedostojen yhteensopivuudesta 
WoodForce

Kansion nimi

6. 5.

4.



Shape tiedostojen kopiointi ASTA/save
kansioon
• 1. Asenna Files app ja avaa se

• 2. Mene kansioon jossa shape tiedostot on

• 3. Valitse kaikki samalla nimellä olevat kopioitavaksi
(pitkä painallus tiedostojen päältä)

• 4. Paina oikeassa ylänurkassa olevaa kolmea pistettä
valitse Copy to



Shape tiedostojen kopiointi 
ASTA/save kansioon
• 5. Paina vasemmassa ylänurkassa olevaa kolmea viivaa

• 6. Mene ensin roottiin

• 7. Etsi ASTA/save kansio ja paina kopioi

• 8. Käynnistä Asta ja kopioi vanhat työmaat

• 9. Lataa shape uudelleen ASTA/save kansiosta



3. Vanhojen Asta työmaiden siirto uuteen Asta versioon.

Jos haluat käyttää vanhoja työmaita uudessa Asta
versiossa pitää sinun siirtää ensin ne uuteen sijaintiin.

Helpoiten tämä käy automaattisella työkalulla 
asetuksista.

1. Paina Vanhat työtiedostot

2. Asta kysyy että haluatko varmasti aloittaa 
työtiedostojen siirron. Paina kyllä.

1.

2.



Vanhojen Asta työmaiden siirto uuteen Asta versioon.

Huom: Jos et ole tiedostohakemiston juuri 
näkymässä paina takaisin nuolta alapalkista 
kunnes olet juuri hakemistossa. (Hakemiston 
näet vasemmalta ylhäältä esim: OnePlus 6T)

3. Vanhat Asta työmaat ovat tallennettu ASTA 
kansioon. Paina sitä.

4. ASTA hakemistosta löytyy save kansio. Paina 
sitä.

5. Kun olet save kansiossa pitäisi näkyä kaikki 
vanhat työtiedostot. Paina käytä tätä 
kansiota.

6. Salli pääsy kansioon.
7. Asta varoittaa vielä kerran että Tiedostojen 

siirto voi viedä minuutteja.
3.

4.

5.

6.
7.



4. Varmuuskopiointi sijainti uusille työmaille.

Uudessa Asta versiossa Googlen vaatimusten takia jos
poistaa Astan poistuu myös kaikki työmaat.

Uutena ominaisuutena asetuksista voit asettaa kaikille 
työmaille varmuuskopiointi sijainnin. Jolloin jos poistat 
Astan nämä työmaat ovat vielä tallella asetetussa 
varmuuskopio kansiossa.



Varmuuskopiointi sijainti uusille työmaille.
Varmuuskopiointiin voit käyttää mitä kansiota haluat. Suositeltavaa on kuitenkin että luot 
uuden kansion tai käytät vanhaa Asta tallennus kansiota.

Huom: Jos et ole tiedostohakemiston juuri näkymässä paina takaisin nuolta alapalkista 
kunnes olet juuri hakemistossa. (Hakemiston näet vasemmalta ylhäältä esim: OnePlus 6T)

Uuden kansion luonti.

1. Luo uusi kansio. 2. Nimeä kansio 
AstaTyömaat

3. Käytä tätä 
kansiota

Vanhan Asta tallennus kansion käyttö

1. Paina Asta 
kansiosta.

2. Paina save 
kansiosta.

3. Käytä tätä 
kansiota



Astan muuttunut kansio hakemisto rakenne.
(Edistyneet käyttäjät)

• Asta versiosta 4820 eteenpäin kaikkien Asta tietojen tallennus polku
on: Sisäinen jaettu
tallennustila\Android\data\fi.siru.risutecasta.full\files



Asta v.4821 and newer usermanual

Changes:

1. License file search.

2. Asta – WoodForce allowing permission to use the folder

3. Transfer of old Asta work sites to the new Asta version.

4. Backup location for new job sites.



1. Asta license file selection

If you already have an activated license for Asta, you 
can skip this point.

Searching for Asta license has changed because of 
Google requiremets. Now user needs to select the
license file.

If you havev not activated an Asta license the process
starts same as before.

(Note: When saving the license file to device from the
email, it is recommended that you use ”Downloads” 
folder.)



Asta license file selection

Search the file system
1. Downloads folder

1. If you saved the license file to some other
folder you will find the file in that folder.

2. Select license file
1. Definitely wrong file types are grayed out.

3. When pressing the license file Asta will
automatically open the file and check if it is 
correct and valid.

1. 2.

3.

Note: If you are not in the root view of the file directory, press 
the back arrow in the bottom bar until you are in the root 
directory. (You can see the folder from the top left, e.g.: OnePlus 
6T)



2. Allowing permission to use the Asta-WoodForce folder

The activation of Asta - WoodForce data transfer 
has changed to comply with the new Google 
requirements.

Asta – WoodForce Data transfer activation can be 
found in the same old place in the settings.

This permission needs to be granted only once 
after after Asta install.



Allowing permission to use the Asta-WoodForce folder

1. Press the data export button to turn on data 
export.

1. If you have previously used the Asta -
WoodForce function this may already be on, 
in this case press Data export OFF and ON.

2. Asta reminds you to select the correct WoodForce
folder. Press OK.

1.

2.



Allowing permission to use the Asta-WoodForce folder

Note: If you are not in the root view of the file directory, press 
the back arrow in the bottom bar until you are in the root 
directory. (You can see the folder from the top left, e.g.: OnePlus 
6T)

3. If you have previously used the Asta - WoodForce
functionality, you should find the WoodForce folder. Click on 
the WoodForce folder.

1. If you haven't used the Asta - WoodForce feature before 
or you don't have a WoodForce folder, you can create a 
new folder from the folder button on the top right.

2. When creating a new folder, note that the name of the 
folder must be spelled completely correctly.

WoodForce <- Uppercase and lowercase letters matter.
3. Press OK

3.

3.1

3.2
3.3



Allowing permission to use the Asta-WoodForce folder

4. When you are in WoodFore folder press use
this folder

5. Press allow

6. After this, the Asta - WoodForce functionality 
works normally again and you can activate 
WoodForce for file compatibility

Folder name

6. 5.

4.



Copy Shape files to ASTA/save folder

• 1. install Files app and open it

• 2. Go to folder where your shape files are

• 3. Select all same name files (4-6) to copy
(long press on the names)

• 4. Press right corner 3 dots and select
Copy to



Copy Shape files to ASTA/save folder

• 5. Press left corner 3 lines

• 6. Go fisr to root

• 7. Find ASTA/save folder and press COPY

• 8. Start Asta and copy old workfiles

• 9. Import shape using Asta/save folder



3. Transfer the old Asta work sites to the new Asta version.

If you want to use old work sites in new Asta version, 
you need to first transfer them to new Asta location.

The easiest way to do this is with an automatic tool 
from the settings.

1. Press Old workfiles

2. Asta asks if you are sure you want to start 
transferring the work files. Press yes.

1.

2.



Transfer the old Asta work sites to the new Asta version.

Note: If you are not in the root view of the file 
directory, press the back arrow in the bottom 
bar until you are in the root directory. (You can 
see the folder from the top left, e.g.: OnePlus 
6T)

3. The old Asta work sites are stored in the 
ASTA folder. Press it.

4. In ASTA folder you can find save folder. 
Press it. 

5. When you save in the folder, you should 
see all the old work files. Press use this 
folder.

6. Allow access to folder.
7. Asta will warn once more that the file

transfer might take few minutes. Press Ok.
3.

4.

5.

6.
7.



4. Backup location for new worksites

In new Asta version due to Google requirements if you
delete Asta, it will also delete all worksites in Asta.

As a new feature in the settings, you can set a backup 
location for all sites. So if you delete Asta, these sites are 
still saved in the backup folder.



Backup location for new worksites
You can use whatever folder you want for the backup. However, it is recommended that 
you create a new folder or use the old Asta storage folder.

Note: If you are not in the root view of the file directory, press the back arrow in the 
bottom bar until you are in the root directory. (You can see the folder from the top left, 
e.g.: OnePlus 6T)

Creating new folder

1. Create new folder. 2. Name folder
AstaWorksites

3. Press, use this
folder

Using old Asta save folder

1. Press ASTA 
Folder.

2. Press save
Folder.

3. Paina, käytä tätä 
kansiota



Astan files new file system folder path
(Advanced users)

• After Asta version 4820 the save location of all asta files is: Internal 
Shared Storage\Android\data\fi.siru.risutecasta.full\files


