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Nyhetsbrev KR-System

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------Frukostmöten för handels och
tjänsteföretag
Under våren 2012 kommer vi att ha frukostmöten med
tema tid & projekt samt Pyramid för handelsföretaget.
Frukostmöte: Tid & Projekt
GÖTEBORG
14 mars
19 april
Kl. 8.3010.30 i våra lokaler på Linnégatan 36A
Innehåll: Projekthantering, tidrapportering, uppföljning,
business intelligence, och dokumenthantering.
Frukostmöte: Pyramid för Handelsföretaget
GÖTEBORG
8 mars
9 maj
Kl. 8.3010.30 i våra lokaler på Linnégatan 36A
Innehåll: Få kontroll på hela verksamheten, budget och
nyckeltal i realtid, Behålla, utveckla och skaffa nya kunder,
budgetering och planering av säljinsatser, m.m.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilläggsfunktioner till Pyramid
Kredituppföljning
Aktuell information om kunden ger många fördelar.
Modulen kredituppföljning uppdaterar automatiskt viktiga
händelser i din kundcentral. Ni bestämmer själva vilka
händelser och förändringar ni vill ha bevakning på.
Exempelvis kreditvärdighet, omsättning, adressändringar.
Fördelar:
Alltid aktuell information om kunder
Mindre risk för kostsamma kreditförluster
Kontroll på risk i reskontran ger möjlighet
att reagera i tid
Automatisk uppdatering av kundregister

Är du nyfiken på ytterligare tilläggsfunktioner i Pyramid?
Klicka på bilden till höger och läs mer på vår hemsida.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Pyramid tips!
 Håll koll på dina resultat med Tickers
Att lägga tickers (mätare) på skrivbordet är bra sätt att få
överblick och kontroll på t.ex. försäljning och resultat.
Nedan ger vi exempel på tre tillämplingar:

Resultat - TG
Fakturering  senaste 12 månaderna
Försäljning  månadsvis jämfört med föregående
år

För att se hur du enkelt skapar tickers, klicka på de tre
länkarna ovan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så här säger en av våra kunder
"Pyramid är ett otroligt lättarbetat och flexibelt system"

------------------------------------------------------------------------------------------------------Pyramid information
- Digitala kvitton i Pyramid Butik med Sparakvittot
Nu integreras Pyramid Butik med Sparakvittot, en
molnbaserad tjänst för digital lagring av kvitton. Detta ger
butikerna en möjlighet att erbjuda sina kunder digital och
kostnadsfri lagring av kvitton.
Det kommer att leda till ökad kundförståelse och starkare
kundrelationer för handelns aktörer.
Vill du läsa mer om detta samarbete, klicka här.
- F-skatt
Den 1 januari 2012 träder en ny lag i kraft,
skatteförfarandelagen.
Detta innebär bland annat att texten "Innehar F
skattebevis" på dina fakturor behöver ändras till "Godkänd
för Fskatt".

------------------------------------------------------------------------------------------------------Erbjudande!
- Backup online
Som ett led i vår strävan att vara totalleverantör erbjuder vi
backup online.
Fördelar med backup online är b.la hög säkerhet, ingen
administration krävs, du slipper bandstationer och band,
och du får total åtkomst via internet.
För frågor angående backup online, kontakta Anders
Ramstedt på tel 0317041675.
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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