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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille ja jälleenmyyjille

Hyvä asiakkaamme

Tässä uutisessa kerrotaan BookMasterin uudesta tuotepaketti ilmeestä, BooMasterin ja SM liigassa pelaavan mestarijoukkueen markkinointiyhteistyöstä , uudesta työeläkelaista,
uusista palkka- ja laskutuspäivityksistä ja palkkojen maksamisesta BookMaster
pankkiyhteydellä.
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 uusi ilme
BookMaster on uudistanut tuotepaketin ulkoasua
ja logoaan. Jokaisella ohjelmaosalla on nyt oma
väri, josta tuotteen tunnistaa. Ohjelmapaketti
sisältää asennus cd levyn, laajan ohjekirjan,
käyttöönottolehtisen ja lisenssitiedot
Tuotepaketin ulkoasun ja logon on suunnitellut
oululainen Kari Koskela Grafco:sta.

BookMaster liittynyt Oulun Kärppien ykköstiimiin
BookMaster Oy on liittynyt Oulun Kärppien jääkiekkojoukkueen ykkösketjuun.
Tämäkin kausi Kärpiltä on sujunut erinomaisesti. Joukkue on tavoittelemassa taas
kerran mestaruutta. Kärppien ykkösketjuun kuuluu myös kansainvälisiä yrityksiä
mm. Nokia, Elektrobit, YIT ja Neste.
BookMaster näkyy pelaajien peliasuissa, jäähallin eri mainospaikoissa ja Kärppiin
liittyvissä julkaisuissa, mm. Seura lehdessä, sanomalehti Kalevassa, Kärppien
kausiohjelmassa ja ottelukohtaisissa käsiohjelmissa. Yhteistyöllä haetaan sekä
paikallista, että valtakunnallista näkyvyyttä.

Uusi työeläke laki voimaan 1.1.2007 alkaen
Uusi työntekijän eläkelaki TYEL korvaa 1.1.2007 alkaen aikaisemmat yksityisen sektorin
työntekijöiden koskevat TEL, LEL, TAEL työeläkelait. Työnantajat luokitellaan
palkkasumman perusteella ns. sopimustyönantajiksi tai tilapäisiksi työnantajiksi. Jos
työnantajan työntekijöiden palkkasumma on yhteensä yli 6 000 euroa kuuden
kuukauden aikana tai hänellä on töissä jatkuvasti vähintään yksi vakituinen työntekijä,
niin työnantaja luokitellaan sopimustyönantajaksi. Jos työnantajan palkkasumma alittaa
6000 euroa kuuden kuukauden aikana ja hänellä ei ole yhtään vakituista työntekijää, niin
työnantaja luokitellaan tilapäiseksi työnantajaksi.
Uusi sopimustyönantaja tekee vakuutushakemuksen haluamaansa
eläkevakuutusyhtiöön. Voimassa oleva TEL-vakuutus muuttuu automaattisesti TyELvakuutukseksi. Vakuuttamismenettely muistuttaa nykyistä TEL-menettelyä. Tilapäinen
työnantaja ilmoittaa maksamansa palkat valitsemaansa eläkeyhtiöön kuten nykyisin
TaEL/LEL-työsuhteet.

BookMaster palkkapäivitys 2007
BookMaster palkanlaskentaohjelman
ylläpitoasiakkaille on toimitettu Cd -levyllä
palkkapäivitys 2007 8.0. Päivitys sisältää mm.
uuden työeläkelaki muutoksen, päivitykset
vuosi-ilmoituslomakkeisiin ja tyvi-aineistoon.
BookMaster palkkapäivityksen muut lisäykset löytyvät www.bookmaster.fi /
Tukipalvelut -sivulta. Palkkaohjelmasta ilmestyy mahdollisesti myös huoltopäivityksiä
kesken vuoden. Viimeisimmän huoltopäivityksen päivittäminen ohjelmaan tapahtuu
valitsemalla Ylläpidot - Apuohjelmat - Ohjelman lisätoiminnot - Hae ohjelman päivitys Internetistä.
Kyseisestä polusta näet myös huoltopäivityksen sisältömuutokset. Päivitys Internetin
kautta onnistuu siihen asti kunnes ohjelmasta tulee seuraava 9.0 -versio.

BookMaster laskutus 2007 päivitys
BookMaster on julkaissut uuden BookMaster laskutus
2007 version. Ohjelmaan on tullut uusia ominaisuuksia
mm. raportointiin ja asiakasrekisterin toimintoihin.
Kuittien muokkaukseen on tullut lisää valmiita kenttiä,
mm IBAN, SWIFT, vastaanottajan fax ja e-mail kentät.
Lisäksi ohjelman Finvoice verkkolaskutus ja factoring osia on kehitetty eteenpäin.
Ohjelmaan on tehty myös monia pieniä korjauksia. Ohjelman uusiin ominaisuuksiin ja
korjauksiin voit tutustua www.bookmaster.fi / Tukipalvelut -sivulta.

Vinkki palkanmaksuaineiston lähetyksestä BookMaster
pankkiyhteydellä
BookMaster palkkaohjelmalla on mahdollista muodostaa työntekijöiden palkanmaksua
varten sähköinen aineistotiedosto. Toiminnolla on kätevä maksaa työntekijän palkat
heidän omille pankkitileilleen. Palkanmaksuaineiston voit lähettää pankkiin
maksettavaksi BookMaster pankkiyhteydellä. Aineiston muodostaminen ja lähetys
tapahtuu seuraavasti:
1.BookMaster palkkaohjelman
parametritietoihin täytyy määritellä
aineistopolku, mihin ohjelma tekee
aineiston. Aineistopolku määritellään
ainoastaan kerran toimintoa otettaessa
käyttöön. Aineistopolku laitetaan
viittaamaan esimerkiksi
BookMaster
pankkiyhteysohjelman kansioon.
2. Kun työntekijöiden palkat on laskettu
ohjelmaan ja maksatettu ohjelman
tietoihin, niin valitaan ohjelmasta
Konekielisen pankkiaineiston teko.
3. Luodaan halutusta
palkkakaudesta pankkiaineisto.

4. Kun palkka-aineisto on tehty, niin
lähetetään tiedosto vielä BookMaster
pankkiyhteydellä pankkiin.

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:
Yhteensopiva Versiopäivitys
Windows
- Kirjanpito 2006
2000, XP
7.00.001
- Laskutus 4 (Lite, Std )
95, 98
4.66
- Laskutus 4 (Pro )
95, 98
4.77
- Laskutus 2007 (Lite, Std, Pro) 2000, XP
4.0.000
- Palkanlaskenta 2007
2000, XP
8.0

Huoltopäivitys
7.00.002

8.0b

Tuotetuki ja päivitykset
BookMaster ohjelmien tuotetukenne taso ilmenee ylläpitolaskusta.
Sopimustasolla 1 saatte käyttötukea sähköpostitse osoitteesta
puhelimitse
numerosta 0600-416 060 (1,33 eur/min + ppm). Päivitykset
www.bookmaster.fi - Tukipalvelut - Ylläpitoasiakkaat.
tuki[a]bookmaster.fi ja

Sopimustasolla 2 saatte käyttötukea sähköpostitse osoitteesta
tuki[a]bookmaster.fi ja puhelimitse numerosta
020 761 9361. Päivitykset www.bookmaster.fi - Tukipalvelut Ylläpitoasiakkaat
tai pyydettäessä CD levyllä.
Sopimustaso 3 on tarkoitettu tilitoimistoversioille. Sisältää käyttötuen
sähköpostitse osoitteesta tuki[a]bookmaster.fi ja puhelimitse numerosta
020 761 9361. Päivitykset www.bookmaster.fi - Tukipalvelut Ylläpitoasiakkaat
tai pyydettäessä CD levyllä.
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