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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille

Hyvä asiakkaamme
Tässä uutisessa kerromme Bookmasterin hinnantarkistuksista, pankkien muuttuneista
vaatimuksista koskien finvoice versioita, finvoice ostolaskujen käsittelystä Bookmasterissa, palkka-asiaa verottajan suunnalta, palkka- ja laskutusohjelman vuosipäivityksistä.
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
Tarjoamme myös omille asiakkaillemme ilmaista näkyvyyttä internet –sivuillamme ja
Bookmaster uutisissa. Sähköinen esilläolo mahdollisemman monessa verkkosivustossa
antaa myös suuremman mahdollisuuden potentiaalisten asiakkaiden löytää juuri sinun
palvelut tai tuotteet netistä.
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 niin halutessaan. Yhteydenotot
juttutarinoista myynti@bookmaster.fi tai puhelimitse 045 657 6512.
Bookmaster tarkistanut hintoja ylläpito-, vuokraus- ja pilvipalveluissa
Taloushallinnon ohjelmistoissa tapahtuu jatkuvaa kehitystyötä. Paperiton taloushallinto
on tuonut uusia mahdollisuuksia kehittää kaikkien yritysten liiketoimintaa tehokkaammaksi. Sitä kehitystyötä olemme valmiita kehittämään edelleen asiakkaittemme hyödyksi.

Bookmasterin tarjoamien palveluiden laadun ja saatavuuden varmistamiseksi tarkistettiin Bookmaster ohjelmistoihin liittyvien palvelujen hintoja. Korotus koskee BookMaster
ohjelmistojen ylläpitoa, vuokrausta ja pilvipalveluita. Korotus oli 2 % ja astui voimaan
01.11.2015. Asiakkaita on tiedotettu kirjeitse aikaisemmin syksyllä.
Pankeilla muutosvaatimuksia finvoice versioissa
Osuuspankki ja Nordea uudistaa verkkolaskuaineistojen vastaanottoa 1.1.2016 alkaen.
Uudistuksen jälkeen vanhimpien verkkolaskuaineistojen vastaanottamisesta luovutaan.
Vastaanotto päättyy Finvoice 1.0, 1.1 ja 1.2 versioilta ja jatkossa pankit ottavat vastaan verkkolaskuaineistoja, joissa on finvoice 1.3, 2.0 ja 2.01 ja näitä uudemmat versiot. Myös Danske pankilla täytyy finvoice version olla 1.3 tai uudempi.

Bookmaster laskutus 2016 versioissa on finvoice 2.01 versio. Jos sinulla on Bookmaster
laskutus 2013 tai vanhempi versio, niin ohjelmasi täytyy päivittää Bookmasterin uusimpaan versioon jotta verkkolaskujen lähetys onnistuu jatkossa.
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Finvoice ostolaskujen käsittelyä kehitetty BookMasterissa
Sähköisten ostolaskujen vastaanottamista ja tiliöintiä on asiakkaiden toiveiden mukaisesti
kehitetty Bookmaster laskutus 2016 versiossa. Verkkolaskujen lähetys ja vastaanottaminen on jo monella toimijalla jo arkipäivää. Verkkolaskujen vastaanottaminen ja tiliöinti
tapahtuu samanaikaisesti ja maksaminen on kätevää Bookmaster pankkiyhteysohjelmalla.
Kun laskut on tiliöity, niin kirjanpitoyhteydellä laskut on siirrettävissä Bookmaster kirjanpitoon muutamalla hiiren klikkauksella. Ohjelmasta saa myös tiliöintiraportin kirjanpitäjälle,
joka helpottaa kirjanpitäjän töitä.
Ostolaskun tuotteita voi kohdistaa oman tuoterekisterin tuotteille ja myös ostolaskulla olevia tuotteita voi tuoda omaan tuoterekisteriin. Ostolaskulla olevia toimittajia voi myös lisätä omaan asiakas/toimittajarekisteriin. Ostolaskun voi tuoda ostoikkunan kautta tai tuoda
riveittäin. Riveittäin tuotuna voi kohdistaa oman tuoterekisterin tuotteisiin, jolloin kirjanpidon tili tulee automaattisesti tuotteille oikein. Samalla myös varastomäärät päivittyvät ostolaskulta. Kun laskut on tuotu, niin ne voi vielä tarkistaa laskutus –ikkunassa. Ostolaskujen sisään luvun jälkeen maksaminen tapahtuu kätevästi Bookmaster pankkiyhteysohjelmalla tai tekemällä maksuaineisto edelleen lähetettäväksi toiseen järjestelmään.
Bookmaster pankkiyhteysohjelman etuna on se, että maksuaineistoa ei tarvitse erikseen
tallentaa vaan aineiston voi suoraan lähettää pankkiin. Samalla saa kuittauksen pankista
lähetyksen onnistumisesta.
Työnantajan vuosi-ilmoitus palkoista
Vuosi on taas vaihtumassa ja vuoden vaihteen jälkeen on työnantajalla edessä vuosiilmoituksen lähettäminen verottajalle. Bookmaster palkkapäivityksessä 17b on päivitetty vuosi-ilmoituslomakkeet ja tyviaineisto vuoden 2015 mukaisiksi.
Työnantajan on annettava verottajalle vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista tammikuun loppuun mennessä. Sähköinen ilmoittaminen tuo muutaman päivän lisäaikaa. Jos työnantaja antaa vuosi-ilmoituksen sähköisesti, sen voi antaa viimeistään 3.2. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.
Työntekijöiden verokorttitiedot suoraan verottajalta palkkaohjelmaan
Työnantaja voi lähettää pyynnön verottajalle lähettämään työntekijöiden ennakonpidätystiedot sähköisessä muodossa vuodelta 2016. Pyyntö täytyy suorittaa ennen 31.1.2016.
Suorasiirron pyytäjälle saapuvat tiedot ovat perusverokorttien tietoja. Prosentit ovat palkkatulolle laskettuja ennakonpidätysprosentteja.
Tietojen välittämiseen ilmoittajalta verohallinnolle käytetään joko verohallinnon ylläpitämää Ilmoitin -palvelua tai Tyvi -palveluntarjoajan palvelua. Palveluista on kerrottu tarkemmin osoitteissa www.ilmoitin.fi ja www.vero.fi/tyvi.
Tiedonsiirron onnistuminen edellyttää, että taloushallinnon ohjelmistot muodostavat
tietuekuvauksen mukaisen tiedoston. Ilmoittajan tai hänen edustajansa vastuulla on sähköinen tiedonsiirto Ilmoitin- tai Tyvi -palvelulla. Tiedot ilmoitetaan vain yhteen kertaan verohallinnolle. Ilmoittajalla on vastuu siitä, että tiedot ovat oikein.
Sähköinen ilmoittaminen edellyttää, että työnantaja hankkii itselleen Katso -tunnisteen ja/
tai valtuutuksen edustamaltaan yritykseltä. Katso tunnistetta haetaan osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Pyyntötiedosto palautetaan ennakonpidätystiedoilla täydennettynä saman
palvelun kautta, jolla tiedosto on lähetetty. Palauttaminen aloitetaan joulukuun puolenvälin
tienoilla. Aineistoa palautetaan sitä mukaa, kun sitä valmistuu. Verohallinnon tavoitteena
on palauttaa aineistot viikon kuluessa suorasiirtopyynnön tekemisestä. Bookmaster palkkaohjelma 17b sisältää ennakonpidätystietojen suorasiirtotoiminnot.
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Bookmaster on julkaissut uuden palkkapäivityksen vuodelle 2016

BookMaster on julkaissut vuodelle 2016 palkkapäivityksen. Ohjelmassa on päivitetty mm.
vuosi-ilmoituslomakkeet ja tyviaineisto vuoden 2015 mukaisiksi. Ohessa lista päivityksen
uusista ominaisuuksista ja lisäyksistä:


Päivitetty vuosi-ilmoituslomakkeet ja tyvi-aineisto vuoden 2015 mukaisiksi.



Lisätty palkan ennakonpidätystietojen suorasiirto –toiminnot: pyyntöaineiston luonti
verottajalle ja aineiston luku.



Lisätty maksatusaineiston teko sepa 3 –muotoon ja pankkien muuttuneet bic –
koodit päivitetty.



Postinumerot on päivitetty.



Lisätty automaattinen varmuuskopiointimahdollisuus ohjelman lopetuksen jälkeen.



Palkkalistan otsikkoon tulostuu rajattu palkkakausi ja muut rajaukset.



Lisätty mahdollisuus lähettää palkkakortti sähköpostitse Microsoft Outlook –
ohjelman kautta.



Kausiveroilmoituksen yhteydessä tulostuvalle tilisiirrolle tulostuu tieto palkkakaudesta ja vuodesta.

Lisää palkkapäivityksestä www.bookmaster.fi/company/BM_P2016_versioinfo.aspx

Bookmaster laskutus 2016 päivitys
Bookmaster laskutus 2016 päivitys on julkaistu. Bookmaster 2016 tukee myös windows
10 käyttöjärjestelmää. Päivitykseen on tullut mm. seuraavia uusia ominaisuuksia:



Finvoice versio on ohjelmassa päivitetty 2.01 versioksi. Osalla pankeista loppuu tuki vanhempiin versioihin 31.12.2015 mennessä.
Finvoice ostolaskujen sisään lukuun tullut parannusta. Ikkunaa on suurennettu ja
tiliöintiä selkeytetty. Tuotteiden kohdentaminen oman rekisterin tuotteisiin helpotettu.



Varastoinventaario –toimintoon tullut lisää tuotehaku –ominaisuuksia mm. nimi, ean
-koodi ja tulostusmahdollisuus valituista tuotteista. Tuloste helpottaa inventaarion
tekoa, kun sen voi tulostaa varastoinventaarioon mukaan ja merkitä listalle tuotteiden kohdalle oikean varastomäärän, jonka mukaan voi syöttää varastomäärät ohjelmaan.



Tuotteen yhteenveto raporttiin tullut lisää tietoja. Raportilla näkyy uutena tietoina
tuotteen osalta tuotteen varastoarvo euroina yhteensä, keskikate euroina, katekierto ja keskimääräinen varastossa oloaika.
Uusi raportti nimeltään tuotevarasto. Pystyy eri hakukriteereillä ottamaan varastosta tarkempaa tietoa kuin aikaisemmin.
Lisäosa kassassa voi kuitille syöttää tuoteriville lisätiedon. Tieto siirtyy myös lähetteelle ja siitä laskulle.
Kuluttajan e-laskun vastaanottoilmoituksesta ohjelma osaa erottaa asiakkaan valitseman laskutustavan suoramaksun tai e-laskun. Laskutustapa tulee asiakkaalle ilmoitusta tuotaessa myös asiakkaan maksutietoihin.
Ostolaskuissa muuttaa pienellä kirjaimella olevan fi alkuisen tilinumeron isoiksi kirjaimiksi FI. Aiheuttanut aikaisemmin virhepalautteen pankista.
RF viitenumero tuki pankkien CAMT –muotoiseen tapahtumaluetteloon ja ostolaskujen syöttöön.








Lisää ohjelman uusista ominaisuuksista ja korjauksista löytyy
www.bookmaster.fi/company/BM_L2016_versioinfo.aspx
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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 2016, versio 4.2.110, yhteensopiva Windows 7, 8 ja 10 –
käyttöjärjestelmissä. Pilviversio mahdollistaa käytön myös macissa.



Palkanlaskenta 2016, versio 17b, yhteensopiva Windows 7, 8 ja 10 –
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

