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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille ja jälleenmyyjille

Hyvä asiakkaamme
Tässä uutisessa kerrotaan Kärppien järjestämästä juhlasta yhteistyökumppaneilleen,
palkka- ja laskutusohjelman huoltopäivityksistä, Windows Vista käyttöjärjestelmästä,
BookMasteriin sopivasta viivakoodikynästä ja verkkolaskujen vastaanottamisesta
BookMaster E-pankki -ominaisuudella.
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@bookmaster.fi .

BookMaster sai kultamitalin
SM -liigan mestarijoukkue Oulun Kärpät kiitti
yhteistyökumppaneitaan 22.5.2007 järjestetyssä
mestaruusjuhlassa. BookMaster Oy on ollut
yhteistyössä menneellä kaudella Kärppien kanssa
kuuluen joukkueen ykköstiimiin.
Menestyksekkäästä yhteistyöstä kiittäen Kärpät
jakoi juhlassa kumppaneille kunniakirjan ja
kultamitalin. BookMasterilta kunniakirjan ja
kultamitalin otti vastaan Jari Kähkönen. Oulun
Energia Areenassa oli juhlimassa yli 400 henkilöä.

BookMaster palkka 2007 huoltopäivitys
BookMaster palkanlaskenta 2007 ohjelmasta on ilmestynyt
vuosipäivityksen jälkeen huoltopäivitys 8.0h.
Huoltopäivityksessä on korjattu mm. työeläkemuutoksesta
johtuvia muutamia ohjelma virheitä ja parannettu ohjelman
tulosteita. Ohjelmasta saa haluttaessa tulostettua myös
palkkalaskelman ruotsiksi.
Viimeisimmän huoltopäivityksen päivittäminen ohjelmaan tapahtuu valitsemalla
Ylläpidot - Apuohjelmat - Ohjelman lisätoiminnot - Hae ohjelman päivitys Internetistä.
Kyseisestä polusta näet myös huoltopäivityksen sisältömuutokset. Päivitys
Internetin kautta onnistuu siihen asti kunnes ohjelmasta tulee seuraava 9.0 -versio.

BookMaster laskutus 2007 huoltopäivitys
Ohjelmasta on julkaistu huoltopäivitys, joka on ladattavissa
ohjelman valikosta Ylläpito - Hae ohjelmapäivitys.
Huoltopäivitykseen on lisätty mm. kassasuoritusraporttiin uusi
ryhmä myyjät, vakioviite asetuksiin, voidaan käyttää
asiakasnumeron sijaan viite muodostuksessa ja rahoitussaatava
ominaisuus, merkataanko suoritus reskontraan. Laajempi lista korjauksista ja
parannuksista löytyy internetsivulta www.bookmaster.fi/tukipalvelut.

BookMaster tukee Vista käyttöjärjestelmää
Microsoft on julkaissut uuden Windows Vista käyttöjärjestelmän. Bookmaster tukee
Vista käyttöjärjestelmää kirjanpito 2007, laskutus 2007 ja palkanlaskenta 2007
ohjelmien osalta. Microsoft Windows Vista on suunniteltu parantamaan merkittävästi
kaikkien tietokoneenkäyttäjien käyttökokemusta ja tietoturvaa.
Se sopii yhtä lailla Internetin selailua harrastaville kotikäyttäjille, yritysmaailman
ihmisille, joiden työhön kuuluu suurten tietomäärien järjestelyä, sekä tutkijoille, jotka
säännöllisesti tekevät monimutkaisia matemaattisia analyysejä.

Viivakoodikynä otettu myyntiin BookMasterilla
SenseScan PEN500 on erittäin edullinen,
metallirakenteinen lukukynä joka soveltuu
erinomaisesti pankkiviivakoodin lukuun. PEN500
on helppokäyttöinen ja sopii parhaiten vähäiseen
käyttöön, esim. yksityishenkilöille tai pieniin
yrityksiin. Kynä on testattu BookMasteriin.
Viivakoodikynän hinta on 79 € (alv 0%)
Lukija on saatavana USB-liittimin. Asennus USBporttiin on helppoa ja nopeaa. Lukijaan on
valmiiksi ohjelmoitu oikeat perusasetukset, joten
se on valmis käytettäväksi heti kytkennän jälkeen.
Kysy lisää BookMaster myynnistä.

Maailma muuttuu - Niin laskujen vastaanottaminenkin Verkkolaskut suoraan BookMasteriin
Tarvitset vain BookMaster E- Pankki ominaisuudet laskutusohjelmaasi ja
maksuliikesopimuksen pankin kanssa.
Näin helposti se käy:
1. Laskutus - Finvoice - Finvoice-laskuaineiston
sisäänluku

2. BookMaster hakee toimittajien
lähettämiä verkkolaskuja...

3. Kun aineisto on haettu, laskuaineisto
tarkistetaan siirtämällä aineisto
BookMasteriin. Laskuaineisto voi sisältää
useita laskuja, ohjelma opastaa käyttäjää.

4. Laskut kohdistetaan Bookmasteriin
oikeille toimittajille ja jos toimittajaa ei löydy
BookMasterin toimittajarekisteristä, niin
tallennetaan uusi toimittaja rekisteriin Näytä
tiedot -valikon kautta. Laskun sisällön
tarkistat ja tulostat klikkaamalla Näytölle
-Painiketta.
Myös laskujen tuotteet kohdistetaan
Bookmasteriin oikeille tuotteille. Jos tuotetta ei
löydy BookMasterin tuoterekisteristä, niin
tallennetaan uusi tuote rekisteriin Näytä tiedot
- valikon kautta.
5. Tiedot siirtyvät BookMasteriin. Kun laskut
ovat siirtyneet ohjelmaan, niin tämän jälkeen
laskut voidaan maksaa helposti Bookmasterilla.

BookMaster E- Pankki sisältää mm. saldotietojen hakemisen ja tiliotteiden hakemisen pankista,
myyntireskontran automaattisen seurannan, laskujen ja palkkojen maksamisen ja verkkolaskujen
lähettämisen ja vastaanottamisen. E-Pankki toimii BookMaster Laskutus 2007 Pro versiossa.

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 2007
2000, XP,
8.00.002
Vista
- Laskutus 4 (Lite, Std )
95, 98
4.66
- Laskutus 4 (Pro )
95, 98
4.77
- Laskutus 2007 (Lite, Std, Pro) 2000, XP, 4.0.203
Vista
- Palkanlaskenta 2007
2000, XP, 8.0

Huoltopäivitys

4.0.205
8.0h

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

Sopimustasolla 2 saatte käyttötukea sähköpostitse osoitteesta
puhelimitse numerosta
020 761 9361. Päivitykset www.bookmaster.fi - Tukipalvelut Ylläpitoasiakkaat
tai pyydettäessä CD levyllä.
tuki[a]bookmaster.fi ja

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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