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Nyhetsbrev KR-System

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

Vi vill passa på att önska alla våra kunder en riktigt skön och trevlig
sommar!
Vi laddar nu inför en händelserik höst fylld av aktiviteter och med massor av nyheter i Pyramid.
Vår växel har öppet hela sommaren kl. 8  17. Vår butik på Linnégatan i Göteborg är stängd vecka 29 och 30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ny version av Pyramid - 3.41
Under våren släpptes Pyramid version 3.41. Versionen innehåller en rad förbättringar och många nya funktioner.
Pyramid version 3.41 används redan av ett flertal företag och finns för beställning. Nyligen släpptes servicepack 3. Inför
uppgradering föreslår vi att ni rådgör med ansvarig systemkonsult eller säljare.
Bland nyheterna märks bl.a. följande:
Förbättrad lagerbokföring
Ny rutin för reskontra avstämning
CRM  bättre kopplingar till outlook
Möjlighet att koppla flera dokument till en aktivitet
Accontoplan för fakturering
Beräkning av inköpsparametrar och stöd för säsongsartiklar
Bättre stöd för underhållsservice
Snabbsök i fler rutiner
Förbättringar i orderrutiner
Ersättningsartiklar för utgående eller spärrade artiklar
Ny modul för reklamationshantering
Vi kommer efter semestern att bjuda in till kunddagar där vi presenterar nyheter och berättar mer om hur en övergång
till 3.41 går till. Vi kommer då också att presentera den nya versionen av Pyramid ehandel.

Moderniserad E-handel
Det har under en längre tid pratats om en ny och moderniserad ehandel. Den är nu ute hos pilotkunder och vi räknar
med att kunna börja leverera till övriga kunder under hösten 2012.
Bland fördelarna med den nya plattformen finns följande:
En ny bättre teknisk plattform (.NET)
Bättre tekniska förutsättningarna för att sökoptimera ehandeln
Bättre möjligheter till grafisk anpassning av layout
Delningsfunktioner och koppling till analysverktyg.
Förbättrade sök och visnings möjlighet i ehandeln
Vi kommer att presentera den nya ehandeln under höstens kunddagar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Pyramid Tips!
 Skicka en sommarhälsning
Nu börjar sommarledigheterna närma sig  då är det hög
tid att börja fundera över hur information om öppettider och
sommarhälsningar till kunder, leverantörer och
samarbetspartners ska se ut och hur de ska sändas.
Sommarhälsning på dina blanketter
Ett alternativ du kan välja, är att göra en enkel hälsning på blanketterna i Pyramid. Här nedan berättar vi hur du går
tillväga.
För att enkelt kunna ändra texten på flera blanketter samtidigt, redigerar du fram ett fält på dina blanketter via
rapportgeneratorn och skriver sedan in din text via rutin 890 Företagsdata. Genom att texten hämtas från rutin 890
Företagsdata till dina blanketter underlättas arbetet för dig som vill skriva hälsningar på blanketterna även andra tider
på året.

Vill du ha en mer detaljerad beskrivning eller få fler tips på andra tillvägagångssätt att skapa hälsningar på blanketter
klickar du här.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Frukostmöten för tjänsteföretag
Efter ett kort sommaruppehåll, kommer vi åter igen
fortsätta med våra populära frukostmöten Tid & Projekt
med start 30 augusti.
Frukostmöte: Tid & Projekt
GÖTEBORG
30 augusti
Kl. 8.3010.30 i våra lokaler på Linnégatan 36A
Anmälan till frukostmöte i Göteborg
Innehåll: Projekthantering, tidrapportering, uppföljning,
Business Intelligence och dokumenthantering.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Så här säger en av våra kunder
"Med rutin 470, behovsanalys, kan vi analysera och generera inköpsförslag utifrån behoven av utvalda artiklar i olika
tidsintervall."

------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

Göteborg

Karlstad

Stockholm

Malmö

031-7041660

054-850380

08-7020300

040-121260

Producerat med Epostservice.se

