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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille ja jälleenmyyjille

Hyvä asiakkaamme
Tässä uutisessa kerromme sepa päivityksen tarkentuneesta aikataulusta, SOS-Asu
Ky:stä, joka ottanut käyttöön BookMaster verkkokauppayhteyden,
kosketusnäytöllisestä kassajärjestelmästä, Suomen Visor Oy:stä, joka ottanut käyttöön
BookMasterin tekemän tilausjärjestelmän ja BookMasterin alv päivityksistä.
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 .

Sepa ja sen aiheuttamat muutokset BookMasteriin
Yrityksillä SEPAaan (Single Euro Payments Area) siirtyminen tapahtuu yleisesti 2010
vuoden loppuun mennessä. BookMaster ohjelmaan on osa SEPAn muutoksista jo tehty
ja loput sepan vaatimat muutokset tehdään vuoden loppuun mennessä.

Sos-Asulla käy verkkokauppa
Sos-Asu Ky on perustettu vuonna 1997. Yritys toimii Haukiputaalla perheyrityksenä
työllistäen 3 henkilöä. Jorma ja Ulla Löfman kertovat, että yrityksen päätuotteet ovat
pelastusalan suojavaatteet ja eräasut. Pelastusalan suojavaatteiden asiakkaina ovat mm.
ambulanssit, pelastushelikopterit ja puolustusvoimat. Eräasut tulivat yrityksen
tuotevalikoimaan vuonna 2004. Samana vuonna yritys aloitti myös verkkokaupan
eräasujen osalta.
Verkkokauppa myynnin lisäännyttyä,
haluttiin uusia vanha verkkokauppa
paremmaksi ja nykyaikaiseksi. Lähtökohtana verkkokaupan kehittämiselle
oli verkkokaupan yhteys taloushallintojärjestelmään. Asiakkaiden ja
tuotetietojen hallinnointi haluttiin
hoitaa samasta järjestelmästä sekä
verkkokaupan ja muun myynnin osalta.
Jorma toteaa, koska Bookmaster taloushallinto-ohjelmaan on oltu erittäin tyytyväisiä
vuodesta 2002 lähtien, niin siitä ei haluttu luopua vaan haluttiin etsiä sen rinnalle
nykyaikainen verkkokauppa.
Pitkän tutkimisajan jälkeen löydettiin sopiva kumppani verkkokauppasovelluksen
toimittajaksi. BookMaster Oy:n, Koodiviidakko Oy:n ja Sos-Asu Ky:n yhteistyössä
syntyi erittäin toimiva ja monipuolinen verkkokauppa-sovellus, joka mahdollistaa
yhdestä järjestelmästä hoitaa kätevästi sekä verkkokaupan myynnin ja muun myynnin.
Jorma toteaa lopuksi, että kokonaisuuteen olemme tyytyväisiä. Voimme suositella
myös muille yrityksille BookMaster taloushallinto-ohjelmaa ja siihen integroitua
verkkokauppasovellusta.Yrityksen verkkokauppaan voit tutustua www.sos-asu.com .

BookMaster kassajärjestelmä
BookMaster on kehittänyt taloushallintojärjestelmän rinnalle uuden lisäosan;
BookMaster kassajärjestelmän joka
sisältää mm. POS (Point of Sale)
kassaohjelmiston ja kosketusnäytöllisen
tietokoneen lisälaitteineen. Järjestelmä on
integroitu Luottokunnan EMV maksupääteohjelmistoon jolloin maksutapahtuman käsittely on helppoa ja nopeaa
sekä asiakkaalle turvallista. Kehitystyö on
lähtenyt liikkeelle asiakkaiden tarpeista.
Ensimmäiset toimitukset aloitetaan
elokuussa parturiliikeketjulle 11
toimipisteeseen.
Ohjelmaa voidaan laajentaa asiakasbonus- ja lahjakorttisysteemillä. Laajemmassa
versiossa on mukana myös usean toimipisteen myynnin seuranta keskitetysti internet palveluna.

Suomen Visorille toimitettu tilausjärjestelmä
Bookmaster Oy on toimittanut Suomen Visor Oy:lle räätälöintinä internetissä
toimivan tilausjärjestelmän. Järjestelmän kautta Suomen Visor Oy:n jälleenmyyjät
tilaavat asiakkaillensa mittatilauksena mm. säle- ja parvekekaihtimia. Tilaukset siirtyvät
kätevästi BookMaster taloushallintojärjestelmään.
Suomen Visor Oy on toiminut vuodesta
1972 auringonsuojauksen ammattilaisena.
Tehdas sijaitsee Kempeleessä. Visor
toimii Suomessa laajan jälleenmyyntiverkoston ja omien myyntipisteiden
kautta. Yrittäjä Markku Pulkkinen kertoo,
että Visoriin luotetaan myös maamme
rajojen ulkopuolella. Toimitamme alati
kasvavan jälleenmyyntiverkoston kautta
ratkaisuja mm. Hollantiin, Norjaan,
Ruotsiin sekä Baltian maihin.

“ Visor Queen parvekekaihtimet tilataan
Bookmasterin tilausjärjestelmän kautta.”

Suomen Visor Oy on ottanut käyttöön BookMaster taloushallintojärjestelmän
vuonna 2006. Markku Pulkkinen on ollut tyytyväinen BookMasterin joustavuuteen,
kun ohjelma on taipunut heidän tarpeisiinsa.
Suomen Visor Oy:n palveluihin voit tutustua www.visor.fi ja www.queen.fi

Alv päivitys Bookmasterissa
1.7.2010 voimaan tulleen verottajan alv-verokantojen muutoksen johdosta
BookMaster Oy on julkaissut sekä laskutus 2010 ja Kirjanpito 2010 alv -päivitykset.
Päivityksissä on otettu huomioon uudet alv verokannat. Päivityksistä on tiedotettu
ylläpitoasiakkaillemme sähköpostitse.
Laskutusohjelman toiminto muuttaa kaikille tuoterekisterin tuotteille 1.7.2010
voimaan tulleen uuden arvonlisäveroprosentin (22->23, 12->13, 8->9) ja
asiakasrekisteriin vastaavasti asiakkaille uuden arvonlisäveroprosentin mikäli
asiakkaalle on valittu asiakaskohtainen prosentti käyttöön. Muutoksen jälkeen
tuoterekisterin tuotteiden verolliset hinnat ovat muuttuneet uuden
arvonlisäveroprosentin mukaisiksi. Lisäksi päivitys sisältää Uudet laskupohjat, joissa
huomioitu uudet alv verokannat alv-erittelyssä. Uudet kuittipohjat on nimeltään
PeruspohjaAlv2010, TilisiirtoAlv2010 sekä kassakuitti PeruspohjaAlv2010.
Päivitykseen on tullut myös joitakin parannuksia verkkolaskutukseen.
Kirjanpitopäivityksessä Lask.lst tiedostoon lisätty uudet laskelmakohdat 308,309,310,
tuloslaskelmapohjaan TuloOy_2010.txt uudet laskelmakohdat lisätty ja uusi alvlaskelma Alv2_2010.txt. Laskelmapohjalla tulostetaan alv-laskelma heinäkuusta
alkaen.

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 2010

XP, Vista

Huoltopäivitys

11.00.001

- Laskutus 2010 (Lite, Std, Pro) XP, Vista ja 7 2010 vol.2
- Palkanlaskenta 2010

XP, Vista ja 7 11

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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