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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille ja jälleenmyyjille

Hyvä asiakkaamme
Tässä uutisessa kerromme BookMaster palkka- ja laskutusohjelman päivityksistä,
Apilan putiikin kassajärjestelmästä ja Biblian 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 .

Bookmaster laskutuspäivitys vuodelle 2012
Bookmaster on julkaissut uuden laskutuspäivityksen vuodelle 2012. Perusohjelmaan
on parannettu sepaan liittyviä ominaisuuksia, alv-muutoksen, jossa mahdollisuus
muuttaa 9 % alv kanta 23 % alv kannaksi ja verkkokauppa- osamaksu- ja kassa lisäosaan tehty korjauksia ja uusia ominaisuuksia.
Päivitys sisältää myös sepapäivityksen Bookmaster pankkiyhteysohjelmaan koskien
Nordea, OP, Sampo, Aktia ja POP pankkeja. Tarkempaan päivityslistaan pääset
tutustumaan www.bookmaster.fi/company/BM_L2012_versioinfo.aspx
On suositeltavaa, että käytössäsi on viimeisin julkaistu päivitys.

Bookmaster palkkapäivitys vuodelle 2012
Bookmaster on julkaissut uuden palkkapäivityksen vuodelle 2012. Päivitys on
toimitettu kaikille ylläpitoasiakkaille. Päivitys sisältää mm.
- Tyel-kuukausi-ilmoituksen tyvi-aineistoon on lisätty puuttunut vuosi-tieto.
- Sepa xml-aineiston lopussa olleet tyhjät rivit on poistettu.
- Lisätty pankkisiirron teko kausiveroilmoituksen tulostukseen. Tämä
määritellään valitsemalla ohjelmasta Ylläpidot Parametrit Tulostukset 2.
Pankkisiirtoon tulostuu yrityksen Pankki 1 tilin numero (Parametrien
Pankkitilit -sivu).
- Puoliautomaattiset palkkalajit tulivat uudelleen käsittelyyn tositteen
korjauksessa, mikä on korjattu.
- Sepa aineiston luontiin on lisätty erillinen valinta
Samlinkia/Säästöpankkeja varten.
- Voidaan valita onko konekielinen maksuaineisto palkka-aineistoa vai
normaalia laskuaineistoa.
- Lisätty mahdollisuus luoda konekielinen maksuaineisto pikasiirtona.
- Ohjelma ehdottaa sepa-palkka-aineiston maksupäivämääräksi
palkkakaudella olevaa maksupäivää edeltävää päivää.

Lääkäripalvelu Apila Oy valitsi Bookmasterin
Lääkäripalvelu Apila Oy on ottanut käyttöön Bookmaster kassajärjestelmän Apilan
putiikkiin. Yrityksellä on Turussa lääkäriasema sekä monipuolinen hyvinvoinnin ja
terveyden myymälä, Apilan putiikki. Yritys on perustettu vuonna 1990. Yritys tarjoaa
pehmeitä ja ihmisläheisiä hoitomuotoja.
Lääkäripalvelu Apila Oy:llä on tuhansia tuotteita ja asiakkaita, joiden tiedot saatiin
siirrettyä heidän vanhasta järjestelmästä kivuttomasti ja nopeasti Bookmasteriin.
Lääkäriasema käyttää Bookmasteria kassan lisäksi myös varsinaisessa
potilasvastaanotossa ja järjestelmällä hoidetaan myös varsinainen taloushallinto ja
maksuliikenne.

Biblialla helppo käyttöinen verkkokauppa
Kristillinen kirja- ja musiikkiliike Biblia valitsi Viidakko Store verkkokaupan, joka on
yhteensopiva Bookmaster kassa- ja laskutusjärjestelmän kanssa. Biblialla oli jo
aikaisemmin toisen toimittajan verkkokauppa, mutta haluttiin siirtyä sellaiseen
verkkokauppaan, joka on integroitavissa varsinaiseen kassajärjestelmään. Biblialla on
ollut jo viime syksystä lähtien BookMaster kassajärjestelmä käytössä.
Kun Bookmasterilla oli tarjota Viidakko Storen
verkkokauppa kassajärjestelmän rinnalle, niin
oli luonnollista alkaa selvittämään sen
sopivuutta meille, toteaa Kari Hartikka.
Selvittelyn jälkeen todettiin, että kaikki
tarpeelliset ominaisuudet löytyivät Viidakko
Storen verkkokaupasta mm. tuoteryhmien,
tuotteiden, tuotekuvien ja tuotekuvausten siirto
onnistuu Bookmasterista verkkokauppaan ja
tilauksien siirto verkkokaupasta Bookmasteriin.
Näin voidaan yhdellä järjestelmällä hoitaa sekä
kivijalkamyymälää ja verkkokauppaa
saumattomasti yhdessä. Olemme tyytyväisiä
myös verkkokaupan käytettävyyteen ja
julkiasuun, kertoo Kari Hartikka.

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 2011

Huoltopäivitys

XP, Vista ja 7 12.00.001

- Laskutus 2012 (Lite, Std, Pro) XP, Vista ja 7 4.1.700
- Palkanlaskenta 2012

XP, Vista ja 7 13e

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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