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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille

Hyvä asiakkaamme
Tässä uutisessa kerromme Bookmaster 2015 päivityksistä, näkyvyyden tarjoamisesta
nettin omille asiakkaillemme, BookMaster pilvipalveluiden laajentumisesta kirjanpitoohjelmalla ja Bookmaster pankkiohjelman tuomista eduista rahaliikenteen hoitamiseen
pilvessä.
Jos sähköpostiosoitteenne tai postiosoitteenne on muuttunut, niin pyytäisimme teitä ilmoittamaan muuttuneet tiedot Bookmasterille. Muuttuneen sähköpostiosoitteen ilmoittaminen on tärkeää, koska ilmoitamme uusista päivityksistä asiakkaan sähköpostiin. Muuttuneet tiedot voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen myynti@bookmaster.fi

Näkyvyyttä yrityksellesi internetin maailmaan
BookMaster tarjoaa omille asiakkailleen ilmaista näkyvyyttä internet -sivuilleen ja
BookMaster -uutiseen. Yritys voi tehdä lyhyen esittelyn omasta toiminnastaan tai
voimme tehdä jutun myös puolestasi, jonka jälkeen lisäämme esittelyn BookMasterin
internet -sivuille ja tulemme julkaisemaan myös jutun BookMaster uutisissa yrityksen
niin halutessaan. Yhteydenotot juttutarinoista myynti@bookmaster.fi tai puhelimitse
045 657 6512.
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Bookmaster ottanut käyttöön uudet puhelinnumerot
BookMaster Oy on ottanut käyttöön uudet puhelinnumerot. Olemme luopuneet 0207 –
alkuisista puhelinnumeroista ja siirtyneet käyttämään suoria matkapuhelin numeroita.
Jatkossa meidät tavoittaa numerosta 045 657 6512 ( myynti, laskutus ja yleiset asiat ) tai
045 657 6513 ( ohjelmien tuki ). Myös maksullinen tukinumero 0600 416 060 on käytössä
edelleen sellaisille asiakkaille, joilla ei ole ylläpitoa ohjelmien osalta ja tarvitsevat tukea tai
neuvontaa ohjelmien osalta.

BookMaster 2015 vuosipäivitykset
BookMaster on julkaissut kirjanpito- ja laskutusohjelmiin uudet päivitykset alkuvuoden aikana. Palkkaohjelman viimeisin versio on julkaistu kesällä 2014, joka sisälsi tiedonantovelvollisuuteen liittyviä asioita rakennusalalta verottajalle. Samalla siinä oli jo mukana myös
2014 vuoden ilmoitustiedot eri viranomaisille. Ohjelmien uusien ominaisuuksien listaan
voit tutustua BookMasterin internetsivuilta
http://www.bookmaster.fi/company/tukipalvelut.aspx
Vuosipäivityksistä on laitettu ylläpitoasiakkaille sähköpostitse tiedotetta ja ohjetta niiden
hakemiseen. Jos päivitys on jostain syystä jäänyt tekemättä, niin tilaa tuestamme
tuki@bookmaster.fi päivitysohjeet. Ohjelmat kannattaa aina päivittää uusimipiin
versioihin.

Bookmaster pilviasiakkaille päivitykset on tehty Bookmasterin puolesta.
Päivityksistä on myös lisätietoa tämän uutislehtisen viimeisellä sivulla.

BookMaster kirjanpito pilvessä
Bookmaster pilvipalvelut ovat laajentuneet. Bookmaster kirjanpito on nyt mahdollista ottaa myös pilviversiona. Ohjelma on täsmälleen sama versio kuin työasema versio. Bookmaster kirjanpito pilvi antaa monia etuja työasemaversioon nähden. Bookmaster pilvi ottaa automaattisesti varmuuskopiot puolestasi. Sinun ei tarvitse enää itse päivittää ohjelmaa vaan Bookmaster hoitaa sen.
Ohjelmaa voit käyttää vapaasti kaikilta win käyttöjärjestelmää käyttäviltä tietokoneilta ja
Mac tietokoneilta. Pilviratkaisu ei ole enää koneesta kiinni vaan ohjelmaa voi käyttää kaikilta koneilta missä netti pyörii. Kun ohjelmat ovat pilvessä, niin ei tarvitse palkata erikseen atk-asiantuntijaa palvelimen ylläpitoon. Kuukausihintaan sisältyy myös neuvonta.
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Bookmaster pankkiyhteysohjelma laskutus pilvessä
BookMaster laskutusohjelmaan yhdistetty pankkiyhteysohjelma luo kattavan kokonaisuuden hallita yrityksen rahaliikenteen virtoja. Ohjelman etuna on mm. yrityksen taloushallintotoimintojen yhdistyminen samalle käyttöliittymälle, reskontran hoidon ja laskujen maksatuksen helppous, rahamäärän reaaliaikainen seuranta, finvoice verkkolaskujen lähetys
ja vastaanotto, palkkojen maksatusaineiston lähetys ja yrityksen usean tilin käytön vaivattomuus. Kun ohjelma pilvessä, niin ei ole enää koneesta kiinni mistä raha-asioita tarkastelee.
Ohjelmalla haet viitesuoritukset suoraan pankista reskontraan muutamalla hiiren klikkauksella, joka automaattisesti kuittaa laskut maksetuiksi. Ostolaskujen maksaminen järjestelmästä käy käden käänteessä. Voit samalla kertaa tehdä laskuista tiliöinnin ja maksatusaineiston pankkiin. Maksuaineiston lähetys tapahtuu samanaikaisesti aineiston teon yhteydessä tai vaihtoehtoisesti lähetys voidaan tehdä myöhemminkin.
Tilien saldojen, tapahtuma- ja tiliotteiden haku tapahtuu nopeasti omista linkeistä. Haetut
aineistot on ryhmitelty omiin valikkoihin, jotka löytyvät myös tarvittaessa myöhemmin.
Sähköinen laskutus on yleistynyt suuresti lähivuosien aikana. Sähköisiä laskuja voidaan
lähettää finvoice -muotoisena laskujen välittäjille edelleen lähetettäväksi asiakkaillesi. Lisäksi laskuja voidaan lähettää pdf -muotoisena asiakkaittesi sähköpostiin vaikka ison nipun kerralla tai eri toimijoiden tulostuspalveluun. Tämän kaiken voit hoitaa samasta käyttöliittymästä pankkiyhteysohjelmatoimintojen kautta.

Sähköpostilaskutus tuo jo suoraan säästöjä yritykselle, jos asiakkaasi pystyvät ottamaan
laskuja vastaan sähköpostilla.
Ohjelma toimii pankkien web Services -kanavassa. Pankin sopimuksista saadaan ohjelmaan tarvittavat tunnukset. Bookmasterilla on ohjelmaan myös pdf –ohje. Ohjelman käyttöönotossa saat tarvittaessa myös tukea, koska tuki sisältyy Bookmaster pilvipalvelun
kuukausimaksuun.
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Uusimmat BookMaster versiopäivitykset
Nykyisen versionumeron ohjelmasta näet Ohje tai Opastus –valikosta. Lähetämme sähköpostitse päivitys ohjeen automaattisesti ylläpitoasiakkaille, kun uusi päivitys on julkaistu.
Huomaathan, että pilvipalvelun käyttäjillä on aina automaattisesti käytössä tuorein ohjelma
versio, jolloin päivityksien asennuksista ei tarvitse itse huolehtia.
Uusimmat versionumerot ohjelmista ovat seuraavat:


Kirjanpito 2015, versio 15.00.001, yhteensopiva Windows vista, 7 ja 8 –
käyttöjärjestelmissä.



Laskutus 2015, versio 4.2.58, yhteensopiva Windows vista, 7 ja 8 –
käyttöjärjestelmissä. Pilviversio mahdollistaa käytön myös macissa.



Palkanlaskenta 2015, versio 16a, yhteensopiva Windows xp, vista, 7 ja 8 –
käyttöjärjestelmissä.

Ylläpito ja tuotetuki ylläpitoasiakkaille:

Myynti ja muut asiat:

Puh. 045 657 6513

Puh. 045 657 6512

E-mail: tuki@bookmaster.fi

E-mail: myynti@bookmaster.fi

Ilman ylläpitosopimusta tuki hoidetaan:
Puh: 0600 416 060 ( 2,99 € / min + ppm )

www.bookmaster.fi

