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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille

Hyvä asiakkaamme
Tässä uutisessa kerromme Bookmaster ohjelman maksuttomasta maksamattomien
laskujen huomautuspalvelusta, suoraveloituksen päättymisestä, Laskutus 2014 versiosta ja Palkka 2014 versiosta.

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 korotti ylläpitohintoja
Yleisen kustannustason nousun takia ylläpito- ja tuotetukihintoja on korotettu 7.10.2013,
pois lukien pilvipalvelut. Nykyisille asiakkaille hinnan korotus tulee voimaan seuraavan
uuden laskutuskauden alusta. Korotuksista on tiedotettu asiakkaitamme sähköpostilla.
Viimeksi hintoja on tarkistettu 1.1.2001.
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Maksuton maksumuistutuspalvelu
Bookmaster on solminut yhteistyökumppanuuden Duetto Group perintätoimiston kanssa.
Yhteistyö tuo Bookmaster 2014 laskutuksen käyttäjälle isoja etuja maksumuistutus- ja
perintätoiminnoissa. Maksuton muistutuspalvelu on nyt vaivaton ottaa käyttöön uusimmalla Bookmaster 2014 versiolla.
Maksumuistutusaineisto muodostetaan ja lähetetään Dueto Groupille muutamalla hiiren
klikkauksella. Ensimmäisen maksumuistutusaineiston lähetyksen jälkeen Duetto Group on
yhteydessä lähettäjään sopiakseen palvelun sisällöstä.

Ohjelmassa otat maksumuistutuspalvelun esille Laskutus–Myyntireskontra –Karhulaskut.
Huomautuskirjeet lähetetään Duetto Groupin nimissä. Huomautusteksti on yrityksenne
valittavissa palvelun käyttöönottovaiheessa. Huomautuskulu on valittavissa B to B –
kaupassa esim. 8 – 12 €. Huomautetut maksamattomat laskut siirtyvät automaattisesti
perintään. Vapaaehtoinen kotimaan perintä on myös maksuton Bookmaster laskutuksen
käyttäjälle.
Tehokkaan ja säännönmukaisen huomautuspalvelun käyttö nopeuttaa asiakkaittenne
maksutapaa. Yhteydenotot maksuasioissa Duetto Groupiin vähentää yrityksenne työaikaa
ja –määrää. Suoritukset ja korkojen tilitykset suoritetaan päivittäin viitteellisinä. Myös
automaattinen perintäpalveluun siirto minimoi luottotappiot.
Lisätietoa www.duettoforte.fi
Suoraveloitus on poistumassa käytöstä
Suoraveloitus päättyy viimeistään 31.1.2014. Sen tilalla jatkavat sähköinen- ja perinteinen laskutustapa. Bookmaster ohjelmassa on yrityksille tarkoitettu verkkolaskutus ollut jo
monta vuotta käytössä, jonka käyttö on kasvanut asiakkaidemme keskuudessa vuosi vuodelta. Myös sähköpostilaskutus on yleistynyt joukkosähköpostilähetys -ominaisuuden johdosta. Uutena laskutusmuotona Bookmasteriin on tulossa kuluttajille tarkoitettu e-lasku,
joka julkaistaan Bookmasterissa alkuvuodesta 2014. Kuluttajan e-lasku toimii Bookmasterissa lisäosana, joka on saatavissa myös pilveen.
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Bookmaster laskutus/kassajärjestelmään versiopäivitys vuodelle 2014
Bookmaster on julkaissut uuden laskutus- ja kassajärjestelmän versiopäivityksen vuodelle
2014. Asiakkaita suositellaan asentamaan tuorein päivitys, koska ohjelmaan on tullut mm.
pankkiyhteyteen tärkeä päivitys varmenteen uusimiseen, finvoice verkkolaskutukseen tullut
korjauksia, tulostusraportteihin on tullut parannuksia ja kassajärjestelmään tullut uusia ominaisuuksia .
Myös maksuton maksamattomien laskujen muistutuspalvelu on otettavissa käyttöön ainoastaan Laskutus 2014 versiossa. Pilvipalveluun päivitys asennetaan Bookmasterin toimesta.
Pilviasiakkaita päivityksen asennuksen aikataulusta informoidaan erikseen.
Laskutus 2014 vol 1. 4.2.50 version uudet ominaisuudet:
Helppokäyttöinen laskujen muistutuspalvelu, palvelusta kerrottu tämän uutistiedotteen toisella sivulla.
Pankkiyhteysohjelma ilmoittaa 60 päivää ennen pankin varmenteen vanhentumisesta. Varmenteen voi uusia suoraan Seritfikaatin haku –painikkeen kautta, Uusi sertifikaatti.
Finvoice e-laskujen luonti –valikkoon tullut eräpäivä hakukriteeri, jolloin voi halutulta väliltä
selata e-laskuja.
E-laskulle tulee tuotenumero asetuksen mukaan.
Myydyt tuotteet raportille tulostuu nyt myös myydyn tuotteen ostohinta.
Ostotapahtumat raportteihin lisätty Ostetut tuotteet ostotileittäin raportti.

Osoitelaput tulostuvat nyt lähetteen/rahtikirjan tulostuksen yhteydessä jos asetuksissa on
valittuna automaattinen tulostaminen.
Myös tulostusraportteihin ja finvoice verkkolaskutukseen on tullut parannuksia ja korjauksia.

Bookmaster 2014 kassaliittymän uudet ominaisuudet:
Maksutapa –ikkunaan tullut uusi painike maksuseteleille. Kun valitaan Maksuseteli niin mahdollisen ”palautuksen” käsittely muuttuu maksuseteli -oikaisueräksi, eli rahaa ei anneta takaisin jos ostoksen summa on pienempi kuin maksusetelin summa.
Kassan maksutavassa kun valitaan maksutavaksi Lasku tai Lähete niin ikkunaan tulee näkyviin syöttökenttänä Viitteenne, Viitteemme ja Pitkä teksti. Näin kassan puolella voi antaa tarvittavat lisätiedot laskun/lähetteen tallennukseen.
Kassan käyttöliittymään on lisätty asetuksiin ominaisuus, jolla voi ohjata kassakuitin suoraan
tulostimelle ja laskut esikatselun kautta eri kirjoittimelle.
Kassasta tehdyt lähetteet kun siirretään laskuksi, niin asiakkaille siirtyy laskutustavaksi laskunteko –ikkunassa automaattisesti asiakastiedoissa määritelty laskutustapa.

Bookmaster palkkapäivitys 2014 julkaistu
Bookmaster palkkapäivitys on julkaistu vuodelle 2014. Ohjelmaversiossa on päivitetty
vuosi- ja kausi-ilmoituslomakkeet ja tyvi-aineisto. Työnantajalla jolla on yli 15 työntekijää,
tulee antaa vuosi-ilmoitustiedot sähköisesti. Kustannuspaikkaerittelyn voi tulostaa kustannuspaikkarajauksella. Tällöin ohjelma laskee summat palkkariveistä, joten kaikkia erittelyjä
(esim tyel, ennakonpidätykset ) ei tulosteta. Konekielisestä pankkiaineistosta voidaan muodostaa myös peruutusaineisto. Palkkakaudet voidaan siirtää yrityksestä toiseen xmltiedostona. Palkkatositteelle voidaan myös syöttää lisäteksti, joka tulostuu palkkakorttiin.
Ylläpitoasiakkailla päivitys toimitetaan joulukuun aikana vuoden 2013 loppuun mennessä.
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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 2013, versio 13.00.001, yhteensopiva Windows xp, vista, 7 ja 8 –
käyttöjärjestelmissä.



Laskutus 2014, versio 4.2.50, yhteensopiva Windows xp, vista, 7 ja 8 –
käyttöjärjestelmissä.



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 ( 2,97 € / min + ppm )

www.bookmaster.fi

