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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille ja jälleenmyyjille

Hyvä asiakkaamme
Tässä uutisessa kerrotaan BookMasterin verkkokauppasovelluksesta, internetissä
toimivasta BM taloushallintojärjestelmästä, tullin Intrastat raportoinnista
BookMasterista ja finvoice laskuaineiston teosta.
Jos sähköpostiosoitteenne tai postiosoitteenne on muuttunut, niin pyytäisimme
teitä ilmoittamaan muuttuneet tiedot BookMasterille.
Muuttuneen
sähköpostiosoitteen ilmoittaminen on tärkeää, koska ilmoitamme uusista
päivityksistä myös asiakkaan sähköpostiin. Muuttuneet tiedot voitte ilmoittaa
sähköpostiosoitteeseen tuki[a]bookmaster.fi

BookMasterilla tulossa verkkokauppasovellus
BookMaster on uusimassa internetsivujaan,
joka mahdollistaa myös tuotteiden ostamisen
verkkokaupan kautta. Verkkokauppasovellus
yhdistetään lähitulevaisuudessa BookMaster
taloushallintojärjestelmään, jolloin esimerkiksi
laskutusohjelman tuoterekisteritietoja voidaan
suoraan hyödyntää verkkokauppasivuilla.

BookMaster taloushallintojärjestelmän verkkokauppasovellus tulee markkinoille
BookMaster 2007 versioon. Kansainvälisten markkinointitutkimusten mukaan
verkkokaupan on ennustettu lisääntyvän kovasti lähitulevaisuudessa. Jos olet
kiinnostunut verkkokauppasovelluksesta, ole yhteydessä BookMaster myyntiin. Ota
sinäkin kaikki hyöty verkkokaupan mahdollisuuksista.

Tullin Intrastat raportti BookMasterista
Arvonlisäverojärjestelmään kuuluvilla yrityksillä, jotka käyvät kauppaa eu maiden
kanssa, on tiedonantovelvollisuus kaupan tavaratiedoista tullille. Tätä ilmoitusta
kutsutaan Intrastat ilmoitukseksi. Ilmoitus on tehtävä kalenterikuukausittain.
BookMaster laskutusjärjestelmään on mahdollista liittää lisäosana Instrastat
raportointi osa, jolla muodostetaan maahan tuoduista ostetuista tavaroista Intrastat
ilmoitus paperiversiona tullille.
Eu maasta tuodusta tavarasta kirjataan normaalisti ostolasku BM
laskutusjärjestelmään ja samalla syötetään laskua tehdessä Intrastat tiedot, jolloin
kuukausittain tehtävä Intrastat raportti on tulostettavissa ja lähetettävissä tulliin.

BookMasterilla internetissä toimiva taloushallintojärjestelmä
BookMaster on julkaissut internetyhteydellä toimivan BM
taloushallintojärjestelmän. Ohjelma toimii Internet Explorer selaimella palvelun
tarjoajan Citrix palvelimelta. Käytettäväksi yhteysnopeudeksi suositellaan 1 Mbps
tai nopeampaa yhteyttä.
Internetissä toimiva taloushallintojärjestelmä mahdollistaa taloushallintotehtävien
hoitamisen etätyönä tai yhtäaikaisen käytön useasta eri toimipaikasta. Käyttäjät
kirjautuvat järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjille voidaan luoda
eri tasoisia oikeuksia. Ohjelman hinnoittelu perustuu kuukausiveloitukseen.

Laskujen tiliöinti BM 2006 laskutusjärjestelmässä
Laskujen tiliöinti ei vaadi varsinaista kirjanpidon kokemusta. Laskujen tiliöinti voidaan suorittaa
samalla, kun tehdään myyntilaskuja, syötetään ostolaskuja tai haetaan pankista aineistoja.
Tiliöinti helpottaa kirjanpitäjän työtehtäviä, koska laskuja ei tarvitse enää yksitellen syöttää
kirjanpitoon.

1. Yrityksen kirjanpidon tilit täytyy ensin
määritellä Tiedosto - Asetukset - Kirjanpito välilehdelle.

2. Jos yrityksellä on käytössä useampia
myyntitilejä tai ostotilejä, niin sellaisten
tuotteiden osalta, joilla on eri kirjanpidon
tilinumero kuin asetuksissa on määritelty,
niin täytyy käydä syöttämässä tuotteen
lisätiedot välilehdellä oma kirjanpidon
tilinumero.

3. Kun kirjanpidon tilit on asetettu,
myyntilaskua tai ostolaskua tehdessä
ohjelma tiliöi tuotteet / palvelut oikeisiin
kirjanpidon tileihin automaattisesti.
Tilinumeroita voi muuttaa vielä laskuja
tehdessä, mm ostoikkunassa voidaan
muuttaa / syöttää kirjanpidon tilinumerot
tai kuitintekoikkunassa rivitietokentissä.
Ohjelma käyttää automaattisesti
myyntilaskuissa vastatilinä asetuksissa
määriteltyä myyntisaamiset tilinumeroa ja
ostolaskuissa asetuksissa määriteltyä
ostovelat tilinumeroa.

4. Myyntireskontratietoja ajettaessa sisään, ohjelma tiliöi Kirjanpidon välilehdellä
määriteltyjen tilinumeroiden mukaisesti suoritukset oikeisiin kirjanpidon tilinumeroihin.
Ostoreskontrassa ohjelma tiliöi maksut automaattisesti, kun maksatusaineisto on tehty.

5. Kirjanpidon tiliöintiaineisto on tulostettavissa kirjanpitäjälle valikosta Laskutus Kirjanpitoyhteys - Valitaan näytölle ja klikataan Seuraava - Valitaan aikaväli ja
kilkataan Seuraava - Valitaan kirjaustapa ja Yhdistely ja klikataan Seuraava - Klikataan
Valmis, jolloin kirjanpidon raportti on tulostettavissa kirjanpitäjällesi.

Ohjelmassa voidaan tehdä myös aineisto tiedostomuodossa, jolloin aineisto on siirrettävissä
suoraan BookMasterin kirjanpitoon.

Uusimmat BookMaster versiopäivitykset
BookMaster ohjelmien uusimmat versiopäivitykset ylläpitotuotteiden osalta
löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.bookmaster.fi Tukipalvelut -linkistä.
Internetsivuilta päivittäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka löytyvät
ylläpitolaskusta. Jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta imuroida päivityksiä
sivuiltamme, lähetämme pyydettäessä päivitykset postitse levykkeellä. Nykyisen
versionumeron ohjelmasta näette Ohje tai Opastus -valikosta. Ohjelmien
huoltopäivitykset haetaan ohjelman kautta.
Uusimmat versionumerot ohjelmista ovat seuraavat:
Versiopäivitys
-

Kirjanpito 2005
Laskutus 4 (Lite, Std)
Laskutus 4 (Pro)
Laskutus 2006 (Lite, Std, Pro)
Palkanlaskenta

6.00
4.66
4.77
3.0.600
7.0

Huoltopäivitys
(Haetaan ohjelman kautta)
6.00.002

7.0b

Tuotetuki
BookMaster ohjelmien tuotetukenne taso ilmenee ylläpitolaskusta.
Sopimustasolla 1 saatte käyttötukea sähköpostitse osoitteesta
tuki[a]bookmaster.fi ja puhelimitse
numerosta 0600-416 060 (1,33 eur/min + ppm).
Sopimustasolla 2 saatte käyttötukea sähköpostitse osoitteesta
tuki[a]bookmaster.fi ja puhelimitse numerosta
020 761 9361.
Sopimustaso 3 on tarkoitettu tilitoimistoversioille. Sisältää
käyttötuen sähköpostitse osoitteesta tuki[a]bookmaster.fi ja
puhelimitse numerosta 020 761 9361.
Jos Teillä on sopimustaso 1, niin tasoa on mahdollista nostaa sopimustasolle 2.
Tällöin ylläpito- ja tuotetukimaksuun lisätään sopimustasojen hinnan erotus.
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