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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille ja jälleenmyyjille

Hyvä asiakkaamme
Tässä uutisessa kerrotaan BookMasterin verkkokauppasovelluksesta, internetissä
toimivasta BM taloushallintojärjestelmästä, tullin Intrastat raportoinnista
BookMasterista ja finvoice laskuaineiston teosta.
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 tulossa verkkokauppasovellus
BookMaster on uusimassa internetsivujaan,
joka mahdollistaa myös tuotteiden ostamisen
verkkokaupan kautta. Verkkokauppasovellus
yhdistetään lähitulevaisuudessa BookMaster
taloushallintojärjestelmään, jolloin esimerkiksi
laskutusohjelman tuoterekisteritietoja voidaan
suoraan hyödyntää verkkokauppasivuilla.

BookMaster taloushallintojärjestelmän verkkokauppasovellus tulee markkinoille
BookMaster 2007 versioon. Kansainvälisten markkinointitutkimusten mukaan
verkkokaupan on ennustettu lisääntyvän kovasti lähitulevaisuudessa. Jos olet
kiinnostunut verkkokauppasovelluksesta, ole yhteydessä BookMaster myyntiin. Ota
sinäkin kaikki hyöty verkkokaupan mahdollisuuksista.

Tullin Intrastat raportti BookMasterista
Arvonlisäverojärjestelmään kuuluvilla yrityksillä, jotka käyvät kauppaa eu maiden
kanssa, on tiedonantovelvollisuus kaupan tavaratiedoista tullille. Tätä ilmoitusta
kutsutaan Intrastat ilmoitukseksi. Ilmoitus on tehtävä kalenterikuukausittain.
BookMaster laskutusjärjestelmään on mahdollista liittää lisäosana Instrastat
raportointi osa, jolla muodostetaan maahan tuoduista ostetuista tavaroista Intrastat
ilmoitus paperiversiona tullille.
Eu maasta tuodusta tavarasta kirjataan normaalisti ostolasku BM
laskutusjärjestelmään ja samalla syötetään laskua tehdessä Intrastat tiedot, jolloin
kuukausittain tehtävä Intrastat raportti on tulostettavissa ja lähetettävissä tulliin.

BookMasterilla internetissä toimiva taloushallintojärjestelmä
BookMaster on julkaissut internetyhteydellä toimivan BM
taloushallintojärjestelmän. Ohjelma toimii Internet Explorer selaimella palvelun
tarjoajan Citrix palvelimelta. Käytettäväksi yhteysnopeudeksi suositellaan 1 Mbps
tai nopeampaa yhteyttä.
Internetissä toimiva taloushallintojärjestelmä mahdollistaa taloushallintotehtävien
hoitamisen etätyönä tai yhtäaikaisen käytön useasta eri toimipaikasta. Käyttäjät
kirjautuvat järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjille voidaan luoda
eri tasoisia oikeuksia. Ohjelman hinnoittelu perustuu kuukausiveloitukseen.

Vinkki finvoice verkkolaskuaineiston
teosta välittäjän kautta
1.BookMaster Laskutus Pro verkkolaskuominaisuus
sisältää finvoice verkkolaskuaineiston teon. Ennen
käyttöönottoa täytyy tehdä sopimus
verkkolaskujen välityksestä välittäjän kanssa
(yleensä oma pankki). Lisäksi ohjelman Asetukset valikkoon syötetään yrityksen finvoicetunnukset.
Yhdellä aineistolla voidaan lähettää sähköisesti
kerralla useita laskuja välittäjälle, joka lähettää
laskut edelleen vastaanottajille. Laskujen
lähettämisestä finvoice laskulla kannattaa sopia
asiakkaan kanssa.

Finvoice verkkolaskuaineiston tekeminen asiakkaalle:
2.Asiakkaat joille lasku lähetetään Finvoice
muodossa, valitaan asiakasrekisterin Maksutiedot välilehdeltä Laskutustavaksi Finvoice.

3.Ennen finvoice laskujen tekemistä, täytyy
asiakkaille syöttää asiakastietojen Finvoice
välilehdelle Finvoice-osoite ja Finvoicetunnus.

4.Finvoice lasku tehdään asiakkaalle aivan
samalla tavalla kuin perinteinenkin
paperilasku. Kun laskut on tehty, niin
siirrytään Finvoice-laskutusaineiston luontiin.

5.Valitaan Lähettämättömät (välittäjän kautta) ja valitaan
haluttujen asiakkaiden laskut aineistoon.
6.Edetään aineiston teossa klikkaamalla Seuraava
-Painiketta.

7.Valitaan aineistolle tallennuspolku

-painikkeesta.

8.Klikataan Valmis painiketta. Aineisto on tehty
lähetettäväksi välittäjälle.

9.Aineisto voidaan lähettää välittäjälle (pankkiin) esimerkiksi BookMaster
pankkiyhteysohjelmalla tai kirjautumalla omaan verkkopankkiin ja lähettämällä eräsiirtona
verkkoalaskuaineisto pankkiin. Jos käytät muuta välittäjää kuin pankkia, niin saat operaattorilta
toimintaohjeet aineiston lähetykseen välitettäväksi eteenpäin.

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 2006 (Lite, Std, Pro)2000, XP 3.0.905
- Palkanlaskenta
2000, XP 7.0

Huoltopäivitys
7.00.002
3.0.907
7.0b

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