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joulukuu / 2016

Bookmaster laskutus 2017 päivitys
Bookmaster laskutus 2017 päivitys on julkaistu. Päivityksen uusiin ominaisuuksiin pääset
tutustumaan tästä.
www.bookmaster.fi/company/BM_L2017_versioinfo.aspx
Bookmaster pilviasiakkaille päivitys asennetaan automaattisesti lähiaikoina Bookmasterin toimesta ja muille ylläpitoasiakkaille lähetämme päivitysohjeet sähköpostiin. Jos sinulla ei ole ylläpitosopimusta, niin sinulla on mahdollista tilata päivitys alla olevan tarjouksen mukaisesti.
Bookmaster laskutus 2017 päivitys tarjous
Vielä kerkiää tehdä tilinpäätöshankintoja ohjelman osalta ennen vuoden vaihtumista. Päivitys
voidaan myös toimittaa ensi vuoden alussa tarpeittesi mukaisesti. Huomioithan, että päivitys
sisältää myös aikaisempien versioiden uudet ominaisuudet. Ohjelma toimii windows 7, 8 ja 10
käyttöjärjestelmässä.
Valitse sopivin paketti ja tilaa päivitys käyttöösi !


Bookmaster 2017 Lite päivitys, 100 €



Bookmaster 2017 Std päivitys, 150 €



Bookmaster 2017 Pro päivitys, 200 €



Bookmaster Lite, vanha versio —> Laajennus Bookmaster Std 2017 versioksi, 200 €.
Lite versioon verratuna sisältää myyntireskontran ja karhulaskutoiminnot.



Bookmaster Lite, vanha versio —> Laajennus Bookmaster Pro 2017 versioksi, 500 €.
Lite versioon verratuna sisältää sekä myynti- ja ostoreskontran, karhulaskutoiminnot,
ostolaskutuksen ja laajemmat varastohallinnan ominaisuudet.



Bookmaster Std, vanha versio —> Laajennus Bookmaster Pro 2017 versioksi, 300 €.
Std versioon verrattuna sisältää ostolaskutus, ostoreskontran ja laajemmat varastohallinnan
ominaisuudet.



Laskutusohjelman lisäosat ylläpitoasiakkaille ja päivityskaupan yhteydessä
-50 % hinnastomme hinnoista. (pankkiyhteys, finvoice verkkolaskutus, lisäkäyttäjä, moniyritysversio, rahtikirja ja osamaksulaskutus )

Kaikkiin ylläoleviin hintoihin lisätään alv 24 %. Tarjous voimassa 15.1.2017 asti.
Tilauksen voit tehdä vastaamalla tähän sähköpostiin tai soittamalla numeroon 045 657 6512.
Annamme myös mielellämme lisätietoa asiasta.

Bookmaster etäyhteyspalvelu
Bookmasterilla on tarjota etäyhteyspalvelu. Etäyhteydellä voidaan mm. asentaa
päivitys koneellesi, asentaa ohjelma uudelle koneelle ja siirtää vanhat tiedot
uudelle koneelle, antaa koulutusta ja neuvontaa ohjelman käytölle. Etäyhteys on
monesti kätevin tapa saada nopeasti ja edullisesti apua taloushallinto-ohjelman
käyttöön liittyvissä asioissa. Etäyhteys on turvallinen ja helppokäyttöinen. Jos
tarvitset ohjelman asennusapua tai koulutusta, niin kysy tarjous etäyhteyspalvelusta myynnistämme.

Ylläpito ja tuotetuki ylläpitoasiakkaille:
Puh. 045 657 6513
e-mail: tuki@bookmaster.fi

Myynti ja muut asiat:
Puh. 045 657 6512
e-mail: myynti@bookmaster.fi

Ilman ylläpitosopimusta tuki hoidetaan:
Puh: 0600 416 060 ( 2,99 € / min + ppm )

Toivotamme asiakkaillemme rauhallista joulun aikaa ja
menestyksellistä uutta vuotta !

www.bookmaster.fi

