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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille

Hyvä asiakkaamme
Tässä uutisessa kerromme Aulanko Golfista, joka otti Bookmaster kassajärjestelmän käyttöön ennen golf kauden alkua, Bookmaster laskutus pilviohjelman tuoreimmista uutisista, kirjanpito 2014 päivityksestä, laskutus 2014 välipäivityksestä
ja kuluttajan e-laskusta.
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

Aulanko Golf otti käyttöön Bookmaster kassajärjestelmän

BookMaster on toimittanut Aulanko Golf Oy:lle kassajärjestelmän. Aulangolla on kaksi golf kenttää joihin kumpaankin tuli oma kassa. Lisäksi toimitus sisälsi keskitetyn tuotetietojen päivitysominaisuuden
kassoille ja raporttiseurannan internetin kautta.
Nettipalvelulla voidaan yhdestä liittymästä päivittää
kaikille kassoille tuotetiedot kerralla ja keskitetyllä
raporttiseurannalla pystytään seuraamaan eri toimipisteiden myyntiä halutuilla kriteereillä.
Aulangon golfkentät on nimetty Aulangon perustajan
Eversti Hugo Standertskjöldin mukaan. Suomen
vanhin alkuperäisessä muodossaan oleva golfkenttä
v.1940 perustettu 9 reiän Hugo sekä v. 2006 avattu
18 reiän Eversti tarjoavat miellyttävät olosuhteet
golfin harrastajille.
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Bookmaster laskutus pilven suosio kasvaa
Bookmaster laskutus pilvi ohjelman ominaisuudet vastaavat hyvin yrittäjien vaatimia tarpeita. Ohjelman
käyttö ei ole enää paikasta riippuvainen. Kesän lähestyessä onkin hyvä aika harkita ohjelman siirtoa pilveen,
jos et sitä ole vielä tehnyt, jolloin voit viettää enemmän
vapaa-aikaa tai lomaa ja tarpeen vaatiessa hoitaa laskutusasioita tai seurata myynnin kehitystä kätevästi netin
kautta vaikka kesämökin teranssilta. Ohjelma tarvitsee
ainoastaan toimivan nettiyhteyden. Nykyiset tiedot voidaan siirtää myös pilveen. Bookmaster on hyvä olla pilvessä kun aurinko paistaa.

Bookmaster pilvi laskutus toimii myös mac –
tietokoneessa
BookMaster pilvi laskutusohjelmaa on nyt mahdollista
käyttää myös Mac -tietokoneessa. Aikaisemmin pilviversio toimi win -ympäristössä ja nyt testausten jälkeen
asiakkaamme ovat alkaneet käyttää Bookmaster pilvi
ohjelmaa myös Mac –tietokoneen kautta. Aikaisemmin
on asiakkailtamme tullut toivomusta ohjelman saamiseksi myös maciin, joten tähän toiveeseen on nyt vastattu. Ipadin toimivuutta tullaan testaamaan kevään ja
kesän aikana.
Pilvipalvelu tukee easy print -ominaisuutta tukevia tulostimia
Pilvipalvelussa on ilmennyt muutamien käyttäjien osalta tulostuslaitteiden kanssa ongelmia. Ongelmat ovat johtuneet siitä, että client päässä tulostimet eivät tue pilvipalvelun
palvelimen easy print -ominaisuutta. HP:lla mm. on ollut ajuriversioita, jotka eivät ole Easy Print –ominaisuuden kanssa toimineet.
Pilvipalvelun käyttäjän tulisi uusia tulostinlaitteita hankkiessa varmistaa tulostimen myyjältä, että tulostin tukee palvelimen Easy print –ominaisuutta. Jatkossa BookMaster pilvi
ei tue sellaisia tulostinlaitteita, jotka eivät tue Easy print –ominaisuutta. Ylläpidon ja myös
asiakkaan kannalta tämä on hyvä ratkaisu, koska se takaa palvelun kustannusten pysymisen kohtuullisella tasolla ja tarjoaa tulevaisuudessa kilpailukykyisen hinnoittelumahdollisuuden Bookmaster pilven osalta.
Bookmaster kirjanpito 2014 päivitys
Tänä vuonna kirjanpito-ohjelmaan ei tarvinnut tehdä merkittäviä muutoksia. Päivitys sisältää laskelmat vuodelle 2014. Ohjelma tukee uusimpia win vista, 7 ja 8 –
käyttöjärjestelmiä. Microsoft on lopettanut tuen xp -käyttöjärjestelmän osalta. Tuki on
sen osalta päättynyt 8.4.2014.
Myös Bookmaster on hyvä päivittää ajan tasalle tietokoneesi uudistamisen yhteydessä.
Uusi päivitys on ladattavissa ylläpitoasiakkailla ylläpitosivuiltamme. Jos et ole ylläpitoasiakas, niin voit tilata päivityksen myynnistämme.
BookMaster laskutus 2014 välipäivitys julkaistu
BookMaster on julkaissut uuden välipäivityksen Laskutus 2014 vol 2. Välipäivitys on ladattavissa ylläpitoasiakkailla ylläpitosivuiltamme. Päivitys sisältää pieniä säätöjä valuuttaversioon, karhukirjeeseen, finvoice-aineiston muodostukseen ja sarjanumero ominaisuuteen.
Myynti- ja ostoreskontran ikkunoiden sarakeleveyttä on suurennettu asiakkaiden toivomuksesta. Osuuspankin Factoring lisäosan viitenumeron muodostusta ja osuuspankin sertin uusiminen pankkiyhteysohjelmassa muutettu pankin muuttuneen standardin mukaiseksi. Lisäksi Kuluttajan e-laskun lisäosa toimii Laskutus 2014 vol 2 versiossa.
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Bookmasterilla uusi lisäosa, Kuluttajan e-lasku
Olemme julkaisseet kuluttajalle tarkoitetun e-lasku lisäosa palikan. Kuluttajan e-lasku
toimii 2014 pro versiossa. Suoraveloitus on päättynyt ja pankkien osalta on suositeltu
suoraveloituksen korvaajaksi kuluttajan e-laskua. Suoraveloituksen toinen korvaava
tapa on suoramaksu, jota BookMaster ei tue. Kuluttajan e-lasku tulee myös tulevaisuudessa korvaamaan perinteistä paperilaskua. Lisäosan voit kätevästi tilata Bookmaster myynnistä.
Kuluttaja e-lasku toimii yksinkertaisesti niin, että kun kuluttaja-asiakas on antanut
luvan e-laskun lähetykseen, niin se tulee asiakkaalle suoraan verkkopankkiin, josta
asiakas voi sen suoraan maksaa laskuttajalle.
Aloitusvaiheessa laskuttajan on tehtävä kuluttajan e-laskussa ensin laskuttajailmoitus
pankkiin. Laskuttajailmoituksella kerrotaan kuluttaja-asiakkaalle, että yrityksesi tarjoaa e-laskua. Maksaja näkee tiedon omassa verkkopankissaan ja voi sitä kautta tehdä e-laskutilauksen yritykseltäsi. Tästä tilauksesta pankki muodostaa vastaanottoilmoituksen, jonka laskuttaja noutaa pankista tiedostomuotoisena, joka on siirrettävissä BookMasteriin. Vastaanottoilmoituksien noutamiseen on muutamia tapoja. Ilmoitukset pitää pystyä hakemaan säännöllisesti ja päivittämään laskutusjärjestelmään.
Myös varsinainen e-lasku aineisto täytyy lähettää jollakin lähetysohjelmalla. Bookmasterilla on tarjota vastaanottoilmoituksien noutamiseen ja e-laskujen lähetykseen
Bookmaster pankkiyhteysohjelma.

Pankkiyhteysohjelma

E-laskusta etuja laskuttajalle ja asiakkaalle
E-laskun käyttö on ympäristöystävällistä ja kätevää verrattuna perinteiseen laskujen
tulostamiseen ja postittamiseen. Asiakkaille kannattaa myös mainostaa e-lasku mahdollisuutta. Asiakkaallesi e-lasku tuo monia etuja. E-laskuja voi vastaanottaa ajasta ja
paikasta riippumatta, niiden hoito on helppoa varsinkin matkojen ja lomien aikana ja
automaattisen maksamisen avulla e-lasku toimii kuten vanha suoraveloitus. Halutessasi voit tallentaa maksun tietokoneellesi tai tulostaa sen omaan kirjanpitoon. Pankit
tarjoavat myös verkkopankin palvelukokonaisuuksissa laskuarkistoa, jossa saapuneet
laskut säilytetään jonkin aikaa.
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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 2014, versio 14.00.001, yhteensopiva Windows xp, vista, 7 ja 8 –
käyttöjärjestelmissä.



Laskutus 2014, versio 4.2.55, yhteensopiva Windows xp, vista, 7 ja 8 –
käyttöjärjestelmissä. Pilviversio mahdollistaa käytön myös macissa.



Palkanlaskenta 2014, 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 ( 2,99 € / min + ppm )

www.bookmaster.fi

