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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille

Hyvä asiakkaamme

Tässä uutisessa kerromme Bookmaster pilvipalvelusta, Oulunsalon Kukka-Pirtin
uudesta kassajärjestelmästä ja Bookmaster laskutus/kassajärjestelmän huoltopäivityksestä.

Jos sähköpostiosoitteenne tai postiosoitteenne on muuttunut, niin pyytäisimme teitä ilmoittamaan muuttuneet tiedot Bookmasterille. Muuttuneen sähköpostiosoitteen ilmoittaminen on tärkeää, koska ilmoitamme uusista päivtyksistä myös asiakkaan sähköpostiin. Muuttuneet tiedot voitte
ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen myynti@bookmaster.fi

Bookmaster pilvipalvelut helpottamaan yrityksen arkea
Bookmaster on vuoden alusta tarjonnut pilvipalvelua asiakkaittensa käyttöön. Pilvipalvelu
on saanut hyvän vastaanoton yrityksien keskuudessa. Edut ovat hyvin huomattavissa ja
yleinen trendi netissä käytettäviin ohjelmiin on lisääntynyt. Pilvipalvelun kautta käytettävän ohjelman etu verrattuna sen perinteiseen oman koneen kautta käyttöön on siinä, että
ohjelmaa voi käyttää missä vain netti toimii. Monella yrittäjällä on mielessä, että jonkin
taloushallintotehtävän voisi hyvin hoitaa illalla, mutta on haastavaa rahdata työpaikan kone mukana kotiin ja se pitäisi vielä aamulla ottaa taas mukaan töihin. Pilviratkaisussa toimii myös Bookmaster pankkiyhteysohjelma, joten laskujen maksaminenkin on kätevää
vaikka kesämökin teranssilla. Pilviratkaisu ei ole enää koneesta kiinni vaan ohjelmaa voi
käyttää mistä vain koneelta missä netti pyörii.
Yrityksillä on myös laajentumispyrkimyksiä ja pilviratkaisu on myös kätevä vaihtoehto
usealla eri toimipisteillä toimiville yrityksille. Samat tiedot löytyvät kaikista toimipisteistä, voidaan seurata tuotteiden varastosaldoja ja myynnin kehittymistä.
Kun ohjelmat ovat pilvessä, niin ei tarvitse palkata erikseen atk-asiantuntijaa palvelimen
ylläpitoon. Työ voi olla myös liikkuvaa, jolloin palvelun / tuotteiden laskutus voi olla
luontevaa hoitaa suoraan asiakkaan luona. Voidaan tehdä kätevästi heti tarjous asiakkaalle tai tehdä myyntitilaus.
Ohjelmia tarvitsee päivittää aika ajoin. Ohjelmiin tehdään lakisääteisiä muutoksia ja parannetaan niiden toimivuutta. Monesti ohjelmien päivityksen tekeminen koetaan hankalaksi ja työlääksi. Pilvipalvelussa asiakkaan ei tarvitse huolehtia päivityksistä, koska ne
tehdään automaattisesti Bookmasterin asiantuntijan välityksellä ajallaan.
Monesti varmuuskopiointi jää tekemättä ohjelmasta tai sitten kun sen tarve on, niin se on
hukassa. Pilvessä varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti ja tiedot ovat aina tallessa.
Kun ohjelmat ovat pilvessä, niin se kummasti helpottaa yrittäjän arkea.

Kukkakauppaan nykyaikainen kassajärjestelmä
Oulunsalon Kukka-Pirtti on vuonna 1994 perustettu kukkakauppa. Viimeiset 5 vuotta
yritys on toiminut kauppakeskuksessa Oulunsalossa. Kukkien ja tarvikkeiden lisäksi palveluihin kuuluu floristien tekemät kukkasidonnat sekä lahjatavarat ja hautausalan palvelut.
” Kassan uudistuksella haettiin
nykyaikaista ja helppokäyttöistä
kassajärjestelmää. Hankinta onnistui joustavasti vuokra leasingrahoituksella, lisäksi otimme
käyttöönottopäivän, jolloin kaikki
asennettiin valmiiksi ja opastuksella ohjelman käyttö tuli meille
tutuksi.
Tuotteiden helppo lisäys kosketusnäytöltä tai viivakoodilla myytäväksi ja yhteys maksupäätteeseen ovat nopeuttaneet kassatyöskentelyä. Asiakas– ja tuoterekisteriä voidaan nyt myös hyödyntää paremmin ” toteaa kauppias, floristi Marjo Heikura.
Yrityksen palveluihin voit tutustua www.kukkapirtti.fi

Bookmaster laskutus/kassajärjestelmään huoltopäivitys
Bookmaster on julkaissut uuden laskutus- ja kassajärjestelmän huoltopäivityksen toukokuussa. Huoltopäivityksen versio on 4.2.13. Asiakkaita suositellaan asentamaan tuorein päivitys, ainakin siinä tapauksessa jos ohjelmaa käytetään myös pankkiaineistojen tuottamiseen ja hakemiseen. Pilvipalveluun huoltopäivitys on jo asennettu Bookmasterin toimesta,
joten pilviasiakkailta päivitysasia on automaattisesti kunnossa.

Päivitykseen on tullut mm. seuraavia lisäyksiä ja korjauksia:















Lisätty asiakasrekisteriin oletustulostustavan valinta ostotilaukselle, myyntitilaukselle ja
myyntilähetteelle.
Lisätty asiakasrekisteriin toimitustietoihin puhelin numero.
Lisätty E-lasku sivulle ”Käytä vastaanottaja –tietoryhmää”.
Lisätty hinnastolle tuotenumero.
Lisätty hinnasto myös ostokuiteille.
Lisätty hinnaston voimassa aikaväli.
Lisätty hinnastoon lisäalennus-%
Lisätty myyntireskontraan laskun kassa-alennuksen huomioiminen laskun suorituksessa.
Korjattu osamaksulaskun eräpäivän asetus
Luottokunnan uuden maksupäätteen integrointi kassajärjestelmään.
Kassaan tuotepäivitys mahdollisuus netistä/nettiin
C2B aineiston bugeja korjattu. Mm. viitenumeron muodostuksessa jossain tapauksissa
tullut virhe korjattu.
Pilvikorjauksia ja parannuksia.

Uusimmat BookMaster versiopäivitykset
Bookmaster ohjelmien uusimmat versiopäivitykset ylläpitotuotteiden osalta löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.bookmaster.fi Tukipalvelut –linkistä. Internetsivuilta päivittäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, mitkä löytyvät ylläpitolaskusta. Nykyisen versionumeron ohjelmasta näet Ohje tai Opastus –valikosta.
Huomaathan, että pilvipalvelun käyttäjillä on aina automaattisesti käytössä tuorein ohjelma
versio, jolloin päivityksistä ei tarvitse itse huolehtia.
Uusimmat versionumerot ohjelmista ovat seuraavat:


Kirjanpito 2013, versio 13.00.001, yhteensopiva Windows xp, vista, 7 ja 8 –
käyttöjärjestelmissä.



Laskutus 2013, versio 4.2.13, yhteensopiva Windows xp, vista, 7 ja 8 –
käyttöjärjestelmissä.



Palkanlaskenta 2013, versio 15, yhteensopiva Windows xp, vista, 7 ja 8 –
käyttöjärjestelmissä.

Ylläpito ja tuotetuki ylläpitoasiakkaille:

Myynti ja muut asiat:

Puh. 020 7619 361

Puh. 020 761 9360

E-mail: tuki@bookmaster.fi

E-mail: myynti@bookmaster.fi

Ilman ylläpitosopimusta tuki hoidetaan:
Puh: 0600 416 060 ( 2,97 € / min + ppm )

www.bookmaster.fi

