Bookmasterin asiakaskirje

marraskuu / 2016

Laskut sähköpostiin
Haluaisimme ottaa tehokkaampaan käyttöön Bookmaster ohjelmassa olevan automatisoidun laskujen
lähetysominaisuuden sähköpostiin. Jos ylläpitoaskusi ei vielä tule suoraan sähköpostiisi, niin ilmoittaisitko
mahdollisuudesta ottaa laskusi sähköpostiin myynti@bookmaster.fi .
Myös verkkolaskuina lähetys onnistuu vallan mainiosti. Verkkolaskun lähetykseen tarvitsemme
verkkolaskuosoitteen ja välittäjän tunnuksen.

Nyt on sopiva sää ottaa pilvipalvelu käyttöön
Nyt on sopiva hetki ennen vuoden alkua ottaa käyttöön BookMaster pilvipalvelu. Bookmaster pilvi tuo
monia etuja yritystoimintaan. Ohjelmia voit käyttää mistä paikasta tahansa missä netti toimii. Voit
käyttää samaa ohjelmaa eri laitteilta ja se ei vaadi erikseen raskaita ohjelman asennuksia. Samat
asiakas-, tuote- ja laskutustiedot käytössä eri toimipisteillä. Varmuuskopiointi hoituu automaattisesti ja
päivitykset asennetaan puolestasi pilveen. Bookmaster pilveen on siirrettävissä
kirjanpito- ja laskutusohjelma.
Tarjous pilvipalvelusta
Tarjoamme Bookmaster pilvipalvelun uusille käyttäjille veloituksetta käyttöön tämän vuoden loppuun asti.
Nykyisten tietojen siirto pilveen 0 € ( norm. 120 € + alv )
Bookmaster pilvipalvelun hinnat vuoden 2017 alusta lähtien:
- 1. käyttäjä 38 € / kk
- seuraavat käyttäjät 23 € / kk / käyttäjä
- lisäosat 23 € / kk / lisäosa
- lisäyritys 23 € / kk
Lisäveloitus kahdesta ohjelmasta pilvessä 23 € / kk. Yhden ohjelman käyttö sisältyy käyttäjän
kuukausihintaan.
Hinnat alv 0 %.
Tarjous voimassa 30.11.2016.
Tilauksen voit tehdä vastaamalla tähän sähköpostiin tai soittamalla numeroon 045 657 6512.
Annamme myös mielellämme lisätietoa asiasta.

Bookmaster työajanseurantajärjestelmän avausmaksu 0 € vuoden loppuun asti
Viime tiedotteessa kerroimme Bookmasterin uudesta leimausliittymästä. Leimausliittymä mahdollistaa helpot kirjaukset työtehtävistä useille eri toimialoille. Leimauslaitteena voi käyttää älypuhelinta
tai tablettia. Laita sinäkin yrityksesi työaikakirjanpito kuntoon Bookmaster
työajanseurantajärjestelmällä.
Työaikaseurannan etuja:
-

Oikeat tunnit tehdystä työstä
Etätyömahdollisuus tuntien kirjauksissa
Laskutukseen todelliset tunnit järjestelmästä
Palkanlaskentaan oikeat tiedot
Täyttää työajanseurannan lakivelvoitteet
Vaivaton käyttöönotto
Helppo käyttää

Hinnoittelu esimerkki 1:
Työntekijöitä 3 henkilöä, hinta yhteensä 26 € / kk.
Hinnoittelu esimerkki 2:
Työntekijöitä 10 henkilöä, hinta yhteensä 40 € / kk.
Avausmaksu 0 € vuoden 2016 loppuun asti. Normaalisti avausmaksu 150 € - 300 € yrityksen
henkilöiden lukumäärästä riippuen. Ylläolevat hinnat alv 0 %.

Bookmaster työajanseuranta järjestelmä mahdollistaa monia tapoja päästä tarpeiden mukaiseen
ratkaisuun. Kartoitetaan juuri teille sopiva järjestelmä käyttöönne.
Jos sinulla heräsi ajatus parantaa yrityksesi työaikakirjanpitoa, niin ole yhteydessä puhelimitse
045 657 6512 tai myynti@bookmaster.fi.

Bookmaster palkka 2017 päivitys julkaistu
Bookmaster on julkaissut uuden palkkapäivityksen 18b. Päivitys sisältää 2016 vuosi-ilmoituslomakkeet ja
tyviaineistot. Lisäksi on päivitetty Outlook -aputiedosto versioon 1.8.
Palkkapäivitysohje toimitetaan ylläpitoasiakkaille sähköpostiin marraskuun aikana. Jos sinulla ei ole
ylläpitosopimusta palkkaohjelman osalta niin saat tarjouksen päivityksestä lähiaikoina.
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