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Nyhetsbrev KR-System

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilläggsfunktioner till Pyramid
ARBETAR NI MED BESÖKSBOKNING, INBJUDNINGAR,
UPPFÖLJNINGAR?
I Pyramid kan ni enkelt definiera er målgrupp eller
ringlista. Med hjälp av tilläggsfunktionen TM Booking kan
ni därefter genomföra arbetet med att kontakta
målgruppen. Samtidigt som ni genomför kontaktarbetet
uppdaterar ni register och skapar underlag för uppföljning.
Fördelar:

Enkelt att selektera fram en målgrupp.
Underlättar kontakten med målgruppen och
effektiviserar arbetet.
Förenklar kommunikationen och underlättar
uppföljningen.
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
26 april
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 hela verksamheten, budget och
nyckeltal i realtid, behålla, utveckla och skaffa nya kunder,
budgetering och planering av säljinsatser, m.m.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Så här säger en av våra kunder
"Då vi har 25 st lager runt om i Sverige, är det viktigt att vi kan ha koll på alla lagersaldon. Då fyller Pyramid en viktig
funktion med sin flerlagermodul."

------------------------------------------------------------------------------------------------------Påminnelse om vårens kurser
Vi har nu lagt ut datum för vårens kurser.
Klicka på bilden eller länkarna till höger för att läsa mer.
Anmälan
Du anmäler dig via epost info@krsystem.se eller telefon
031-704 16 60

Kursbroschyr 2012
Kurskalender 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------Optimera snabbsöksfunktionen
Pyramids snabbsöksfunktion hjälper dig att snabbare hitta
det val du söker. Via knappen Inställningar ges möjlighet
för varje användare att styra om hur snabbsök ska
användas från listboxen. Du kan ange att snabbsök ska
starta automatiskt för att alltid börja söka direkt när du
skriver i inmatningsfältet.
Snabbsöksfunktionen i inmatningsfälten finns i bland
annat Kund, Leverantörs, Artikel och Kontaktcentralen
från version 3.40B.
Implementering i fler rutiner sker i version 3.41
Klicka på bildlänken till höger för att läsa mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------Pyramid version 3.41
Pyramid version 3.41 börjar levereras senare under våren.
Version 3.41 innehåller en mängd nyheter. Bland
nyheterna finns en ny modul för reklamationshantering.
Andra nyheter är bättre stöd för underhållsservice, ny
budgetrutin i redovisning, snabbsök i fler rutiner m.m.
Klicka på bildlänken till höger för att läsa mer om
innehållet

------------------------------------------------------------------------------------------------------Säkerhetskopiering Pyramid
Det blir allt vanligare att användare eller processer är
inloggade samtidigt som säkerhetskopiering sker på
servern. Detta kan ställa till med problem dels genom att
inte backup tas på alla filer, och dels genom att försvåra
återläsningen av filer vid en eventuell krasch.
Pervasive Backup Agent ger stöd för säkerhetskopiering av
server trots att användare är inloggade eller att processer
(exempelvis PTC, EDI och Webshop) är igång under tiden
för backup. Detta gör att systemet blir stabilare (för annars
kraschar tjänster vid konflikt med backupen) samtidigt
som man ger bästa förutsättningar för att alla filer
säkerhetskopieras.

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