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Nyhetsbrev KR-System

Jag vill läsa tidigare nyhetsbrev från
KR-System Klicka här..

------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilläggsfunktioner till Pyramid
MARKNAD WEBSELECT
Med webSelect i Pyramid får du utförlig information om alla
Sveriges aktiva företag och organisationer direkt i
affärssystemet.
Du får ett bra verktyg för analys, marknadsbearbetning och
försäljning.
Fördelar:

Alltid aktuell information om kunder, prospekts och
övriga kontakter.
Med urvalsfunktionen hittar du rätt målgrupp för
utskick och bearbetning av kunder och prospekts.
Integrationen förenklar och ger bättre möjlighet till
analys av kunder, prospekts och marknad.
Öka din försäljning genom att hitta tvillingar till dina
bästa kunder och målgrupper.
Är du nyfiken på ytterligare tilläggsfunktioner i Pyramid?
Klicka på bilden till höger och läs mer på vår hemsida.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Frukostmöten för handels och
tjänsteföretag
Under våren kommer vi även fortsätta med våra populära
frukostmöten Tid & Projekt samt Pyramid för
handelsföretaget.
Frukostmöte: Tid & Projekt
GÖTEBORG
1 juni
Kl. 8.3010.30 i våra lokaler på Linnégatan 36A
Anmälan till frukostmöte i Göteborg
Innehåll: Projekthantering, tidrapportering, uppföljning,
Business Intelligence och dokumenthantering.
Frukostmöte: Pyramid för Handelsföretaget
GÖTEBORG
9 maj
Kl. 8.3010.30 i våra lokaler på Linnégatan 36A
Anmälan till frukostmöte i Göteborg
Innehåll: Få kontroll på handelsflödet, från offert till
leverans. Vi visar ett flöde med tips för att få kontroll,
överblick och uppföljning löpande. Övrigt som vi visar är e
handel integrerad med Pyramid, reklamationshantering,
hämtning av prospekt från webSelect direkt till Pyramid.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Så här säger en av våra kunder
"Jag arbetar mycket med PTCtjänster som effektivt automatiserar funktioner och ger mig dagliga påminnelser och
uppdateringar på aktiviteter."

------------------------------------------------------------------------------------------------------Pyramid Tips!
Jämför vecka mot datum
- se antal dagars differens
Med pyramids studios ges du möjligheten att jämföra
datum mot vecka.
I orderradstudion kan du enkelt jämföra exempelvis
önskad leveransvecka mot verkligt leveransdatum.
Resultatet kan du sedan infoga i ett kalkylblad via
verktygspaletten och bearbeta vidare.
Klicka på bilden till höger för att läsa hur man går tillväga.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Erbjudande april månad!
 Som totalleverantör erbjuder vi nu också systemdrift
online.
Som ett led i vår strävan att vara totalleverantör erbjuder vi
nu också systemdrift online.
Fördelar med en ASPlösning är bl.a att slippa
investeringar i dyra servrar, få kontroll på
månadskostnader, flexibilitet och mobila arbetsplatser.
För frågor avseende systemdrift ta gärna kontakt med
Anders Ramstedt tel 031-7041675.
Vill du boka ett möte eller vill du ha mer information?

------------------------------------------------------------------------------------------------------KR-System levererar helheten! Vill du veta mer om vad vi
kan erbjuda gällande teknik och hårdvara, klicka här.
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