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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille ja jälleenmyyjille

Hyvä asiakkaamme
Tässä uutisessa kerromme Sepasta, BookMaster palkka- ja laskutusohjelman
päivityksistä, BookMaster esittelypäivistä ja Turun Teipin verkkokaupasta.
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 myynti@bookmaster.fi .

Sepa tullut on
Sepa ( Single Euro Payments Area ) tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta, jonka
tavoitteena on luoda maksamisen peruspalveluille yhtenäiset käytännöt ja
standarditaso. SEPAn siirtymäkausi kesti vuoden 2010 loppuun, johon mennessä
välttämättömät muutokset tuli olla tehtynä yrityksissä ja julkishallinnon
organisaatioissa.
Tilisiirroissa siirryttiin käyttämään maksun saajantietoina tilinumeron kansainvälistä
muotoa IBANia ( International Bank Account Number ) ja saajan pankin yksilöivää
Bic-koodia ( Bank Identifi er Code, käytetään myös nimeä Swift ) Yrityksen
laskuilla ja tilisiirtolomakkeilla uudet tiedot on pitänyt olla 1.7.2010 lähtien.
Maksamisessa Iban muotoista tilinumeroa on pitänyt alkaa käyttämään
vuodenvaihteen 2010 jälkeen. Myös maksujen pankkiin välittämisessä käytetty
standardi muuttui uudenlaiseksi, kansaivälisen ISO20022 XML-standardin
mukaiseksi.Vanhan muotoista maksuaineistoa voi kuitenkin käyttää vielä 31.10.2011
asti.
Myös viivakoodit tulivat uusiksi IBANiin siirtymisen johdosta.IBAN-muodossa
olevan tilinumeron ja kansainvälisen viitteen sisältävät versiot ovat olleet otettavissa
käyttöön laskuilla ja tilisiirtolomakkeilla 1.12.2010 alkaen. Pankkiviivakoodilla
voidaan varmistaa maksutietojen oikeellisuus ja siten helpottaa laskujen maksamista
tai laskun tietojen lukua yrityksen maksatusjärjestelmiin. Käytössä olevat
viivakoodin lukulaitteet on päivitettävä vastaavasti. Kansallisen tilinumeron
sisältämän pankkiviivakoodin käytön päättymispäivä on 31.10.2011.

Bookmaster palkkapäivitys vuodelle 2011
Bookmaster on julkaissut uuden palkkapäivityksen vuodelle 2011. Päivitys on
toimitettu kaikille ylläpitoasiakkaille. Palkkapäivitys sisälsi myös ns. sepa päivityksen.
Palkkapäivitys sisälsi mm. päivitetyt vuosi-ilmoituslomakkeet ja tyviaineiston
vuodelle 2010, päivitetyn kausiveroilmoituksen ja kausiveroilmoituksen tyviaineiston
ja sepa - muotoisen palkka-aineiston luonnin ( xml-aineisto). Myös lmp03muotoisen ja toistuvaissuoritusaineiston voi ohjelmassa edelleen luoda. Päivityksellä
voi muuttaa myös vanhat tilinumerot Iban muotoisiksi ja ohjelma lisää Bic-koodit.

Bookmaster laskutuspäivitys vuodelle 2011
Bookmaster laskutuspäivitys sisältää loput sepan vaatimat muutokset. Päivitys muuttaa
kaikki vanhat tilinumerot automaattisesti IBAN -muotoisiksi ja lisää Bic koodin.
Ohjelma ottaa vastaan uuden standardin ( ISO20022 XML-standardi) mukaista
reskontra-aineistoa ja ohjelmalla voi muodostaa sepa muotoista maksatusaineistoa
pankkiin. Päivitys sisältää myös uuden standardin mukaisen pankkiviivakoodin. Nämä
muutokset on oltava käytössä yrityksissä viimeistään 1.11.2011.
Kaikilla pankeilla ei ole vielä mahdollista toimittaa uuden standardin ( Sepa -muoto)
mukaista viitesuoritusaineistoa yrityksille. Tällöin viitesuoritus aineisto täytyy tuoda
vielä vanhan muotoisena ohjelmaan. Viimeisin tieto asiasta 1.2.2011.
Bookmaster pankkiyhteysohjelmaan tulee tämän vuoden puolella vielä päivitys, jolla
pystytään lähettämään ja vastaanottamaan Sepa -muotoisia aineistoja. Versiossa
4.1.300 aineiston lähetys ja vastaanotto tapahtuu vielä vanhalla aineistolla.

BookMasterin esittelypäivät
BookMaster järjesti 10.11.2010 Radisson
Blu hotellilla Oulussa esittelypäivän
uudesta BM -POS kassajärjestelmästä ja
Bookmasteriin integroidusta
verkkokaupasta. Kävijöiden kesken
arvottiin kaksi kappaletta Opticon
viivakoodilukijoita. Onnelliset voittajat
olivat Jouko Pasma ja Jorma Pietilä.
Ensimmäiset toimitukset kassajärjestelmästä on tehty Tuccapajalle 10
toimipisteeseen ja Itä-Lapin
ammattiopiston parturi-kampaalinjan
käyttöön.

Jouni Heikura esittelemässä kassajärjestelmää Visor Oy:n
toimitusjohtajalle Tuomo Pulkkiselle.

Turunteippi ottanut käyttöön Bookmaster verkkokauppayhteyden
Turunteippi Oy on ottanut käyttöön BookMaster verkkokauppayhteyden.
Turunteipille verkkokaupan on laittanut pystyyn Koodiviidakko Oy. Toimitusjohtaja
Tuija Aikioniemi on ollut tyytyväinen sivujen ilmeeseen ja käytettävyyteen. Tuotteiden
tietojen hallinnointi tapahtuu suoraan Bookmasterin taloushallinto-ohjelmasta
verkkokauppaan ja tilaukset tuodaan myös Bookmasteriin kätevästi verkkokaupasta.
Turunteipin verkkokauppaan voit tutustua www.turunteippi.fi .

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.
Uusimmat versionumerot ohjelmista ovat seuraavat:
Yhteensopiva Versiopäivitys
Windows
- Kirjanpito 2010

Huoltopäivitys

XP, Vista ja 7 11.00.001

- Laskutus 2011 (Lite, Std, Pro) XP, Vista ja 7 4.1.300
- Palkanlaskenta 2011

XP, Vista ja 7 12c

Tuotetuki ja päivitykset
BookMaster ohjelmien tuotetukenne taso ilmenee ylläpitolaskusta.
Sopimustasolla 1 saatte käyttötukea sähköpostitse osoitteesta
tuki@bookmaster.fi ja puhelimitse
numerosta 0600-416 060 (2,97 eur/min + ppm). Päivitykset
www.bookmaster.fi - Tukipalvelut - Ylläpitoasiakkaat.
Sopimustasolla 2 saatte käyttötukea sähköpostitse osoitteesta
tuki@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@bookmaster.fi ja puhelimitse
numerosta 020 761 9361. Päivitykset www.bookmaster.fi - Tukipalvelut
Ylläpitoasiakkaat tai pyydettäessä CD levyllä.
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