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Asiakastiedote BookMaster asiakkaille

Hyvä asiakkaamme
Tässä uutisessa kerromme Bookmasterin AAA-luokituksesta, pilvipalveluista,
vuosipäivityksistä, laskujen lähettämisestä sähköpostiin tai e-laskuna ja vinkin ohjelmien tekstien suurentamiseen win 10 käyttöjärjestelmässä.
Jos sähköpostiosoitteenne tai postiosoitteenne on muuttunut, niin
pyytäisimme teitä ilmoittamaan muuttuneet tiedot Bookmasterille.
Muuttuneen sähköpostiosoitteen ilmoittaminen on tärkeää, koska
ilmoitamme uusista päivityksistä ja tärkeistä huoltokatkoksista pilvessä
asiakkaan sähköpostiin. Muuttuneet tiedot voitte ilmoittaa
sähköpostiin myynti@bookmaster.fi

Bookmaster AAA -luokassa myös tänä vuonna
Bookmaster Oy on saavuttanut korkeimman AAA -luottoluokituksen myös tänä vuonna.
Vaatimuksena korkeimpaan luottoluokkaan pääsemiselle ovat olleet keskimääräistä
paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä
riittävä toiminnan volyymi.
Bisnode on alkuperäisen AAA-yritysreittauksen kehittäjä. Bisnode on määritellyt lähes
jokaisen normaalia liiketoimintaa harjoittavan ja aktiivisen yrityksen
luottokelpoisuusluokan eli Ratingin.
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Pilvipalveluiden suosio kasvaa kovaa vauhtia
Tietoliikenneyhteydet ovat jo ympäri Suomea hyvät,
joka on mahdollistanut erilaisten pilvipalveluiden
tarjonnan. Niinpä pilvipalveluiden suosio on nykyään
kasvanut kovaa vauhtia.
Bookmaster kirjanpito- ja laskutusohjelman käyttö
pilvessä on jo hyvin yleistä. Suurin osa uusista
Bookmaster ohjelman käyttäjistä valitsee ohjelman
käytön pilvessä. Ohjelman käyttö ei ole enää paikasta
riippuvainen. Pilvipalvelu mahdollistaa myös samojen
tietojen katselun eri toimipisteillä. Ohjelma ei vaadi
erikseen raskaita ohjelma-asennuksia laitteille. Ohjelma
on sama kuin työasemalla ja käyttäjiä voi olla useita.
Varmuuskopiointi hoituu automaattisesti ja päivitykset
asennetaan puolestasi pilveen. Myös nykyiset ohjelman
tiedot on siirrettävissä pilveen.
Jos et ole jo pilvessä, niin kysy yrityksellesi tarpeiden
mukainen tarjous myynnistämme ja siirry pilviaikaan.
Uusille pilviohjelman käyttöönottajille annamme
veloituksetta yhden lisäkäyttäjän veloituksetta käyttöön
6 kuukauden ajaksi. Tarjous voimassa 31.5.2017 asti.

Bookmaster ohjelmien vuosipäivitykset
Bookmaster ohjelmien päivitykset vuodelle 2017 on julkaistu alkuvuonna.
Ohjelmat tukevat Windows 7, 8 ja 10 käyttöjärjestelmiä. Päivityksien lataamisesta
on tiedotettu ylläpitoasiakkaita sähköpostitse. Jos et ole mielestäsi saanut sähköpostia asian tiimoilta, niin ole yhteydessä tuki@bookmaster.fi . Pilvipalveluun
ohjelmat on päivitetty automaattisesti Bookmasterin toimesta.
Jos et ole ylläpitoasiakas, niin sinulla on mahdollista ostaa päivitykset erikseen
myynnistämme. Varsinkin tietokoneen uudistamisen yhteydessä Bookmaster on
syytä päivittää ajan tasalle. Vanhemmat versiot eivät toimi enää uusimmissa
Windows käyttöjärjestelmissä moitteettomasti.

Laskut sähköpostiin tai verkkolaskuna
Haluamme olla sähköisessä kehityksessä mukana ja suositella Bookmaster
asiakkaillemme laskujen vastaanottamista suoraan sähköpostiin pdf -tiedostona tai
verkkolaskuna.
Pienellä teolla yhdessä saamme tuettua näin myös järkevästi ekologista jalanjälkeä.
Ilmoittaisitko mahdollisuudesta ottaa laskusi sähköpostiin tai verkkolaskuna osoitteeseen myynti@bookmaster.fi.
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Vinkki ohjelman tekstien suurentamiseen Bookmaster ohjelmassa
Tietokoneiden näytöt ovat suurentuneet ajan myötä. Myös näytön eri kokoja on käytössä
monenlaisia nykyään, joka tuo ohjelmassa oleville teksteille haasteita näkyä riittävän isona
kaikilla näytöillä. Myös ikä heikentää näkökykyämme.
Windows 10 käyttöjärjestelmässä on mahdollista helposti suurentaa tekstikokoa Bookmaster
ohjelmaan jos näytössä teksti jää mielestäsi liian pieneksi.
1. Klikkaat hiiren oikealla tietokoneen työpöydällä
2. Valitset Display settings

3. Muuta kokoa liikuttamalla hiirellä vaakaviivan osoitinta itselle sopivaksi.
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Uusimmat BookMaster versiopäivitykset
Nykyisen versionumeron ohjelmasta näet Ohje tai Opastus –valikosta. Lähetämme sähköpostitse päivitys ohjeen automaattisesti ylläpitoasiakkaille, kun uusi päivitys on julkaistu.
Huomaathan, että pilvipalvelun käyttäjillä on aina automaattisesti käytössä tuorein ohjelma
versio, jolloin päivityksien asennuksista ei tarvitse itse huolehtia.
Uusimmat versionumerot ohjelmista ovat seuraavat:


Kirjanpito 2017, versio 17.00.001, yhteensopiva 7, 8 ja 10 –käyttöjärjestelmissä.



Laskutus 2017, versio 4.2.304 yhteensopiva Windows 7, 8 ja 10 –
käyttöjärjestelmissä. Pilviversio mahdollistaa käytön myös macissa.



Palkanlaskenta 2017 versio 18C, yhteensopiva Windows 7, 8 ja 10 –
käyttöjärjestelmissä.

Ylläpito ja tuotetuki ylläpitoasiakkaille:

Myynti ja muut asiat:

Puh. 045 657 6513

Puh. 045 657 6512

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

