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Nyhetsbrev KR-System

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------Inspirationsdag Pyramid
Vi välkomnar dig till KRSystems användardagar där vi
kommer att visa nyheter i Pyramid och många nya
intressanta produkter.
Kom och låt dig inspireras, ta del av framtidsvisioner,
mingla och utbyt erfarenheter med såväl befintliga som
blivande användare.
Tid och plats finner du nedan och självklart bjuder vi på
lunch. Boka din plats redan nu och håll utkik efter nästa
nyhetsbrev där vi presenterar en agenda.
Välkommen
STOCKHOLM
28 november
KL.10.00 Scandic Bromma.
Brommaplan, 168 78 Bromma
Anmälan till inspirationsdag i Stockholm

GÖTEBORG
30 november
KL.10.00 Hotell Riverton.
Stora Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg
Anmälan till inspirationsdag i Göteborg

KARLSTAD
29 november
KL.10.00 Best Western Gustaf Fröding.
Höjdgatan 3, 654 68 Karlstad
Anmälan till inspirationsdag i Karlstad

MALMÖ
6 december
KL.10.00 Swedbank Stadion.
Eric Perssons väg 31, 217 62 Malmö
Anmälan till inspirationsdag i Malmö

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

Vinterns Kurser!
Redan nu kan ni som vill vara säkra på en plats, boka in
er på någon av våra populära kurser i vinter. Samtliga
kurser hålls i kurslokal där varje deltagare arbetar aktivt
"hands on". I kursavgiften ingår kursmaterial och ett
givande utbyte med övriga kursdeltagare.
Självklart ska alla nya medarbetare gå en grundkurs i
Pyramid. För er som varit med lite längre behöver det
fyllas på med kunskap för att kunna utnyttja systemet
maximalt. Vi har kurser för dig som arbetar med ekonomi,
försäljning eller som systemansvarig.
Läs mer om våra kurser på vår hemsida eller följ länken
till vår kurskatalog:
http://www.krsystem.se/utskick/pdf/kursbroschyr.pdf
och till kurskalendern:
http://www.krsystem.se/utskick/pdf/kurskalender.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------Fler medarbetare i Malmö & Karlstad
Sveriges största återförsäljare av Pyramid blir nu ännu
större.

Det är inte bara i Malmö vi växer så det knakar, även på
Karlstad kontoret har vi utökat vår personalstyrka.

I Malmö hälsar vi nu två nya kollegor välkomna.

I Karlstad hälsar vi Carola Einarsson välkommen.

Olle Kristell - Systemkonsult
Expert inom områdena: handel, PDAhantering, ehandel
& reklamationer.

Carola Einarsson - Systemkonsult
Arbetar mycket med order/lager/inköp och mobila
arbetsorder.

Olle kommer närmast från Logica, även där arbetade han
som systemkonsult. Dessförinnan var han del i Team
Handel och supportansvarig för PDArutinerna hos
Pyramid/Unikum i Lund.

Carola kommer närmast från Zetterströms Rostfria AB där
hon har mångårig erfarenhet som användare av Pyramid.

Anders Ilg - Systemkonsult
Mångårig erfarenhet inom redovisning, handel,
kassa/butik, e-handel m.m.

Anders har tidigare arbetat med support och ehandel på
Unikum och nu senast som verksamhetskonsult på
Cygrids.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Så här säger en av våra kunder
"Pyramid är ett stabilt och driftsäkert system som vi även använder i andra företag vi är delaktiga i."

------------------------------------------------------------------------------------------------------Erbjudande!
 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 ASP lösning är bl.a att slippa
investeringar i dyra servrar, få kontroll på månadskostnad,
flexibilitet och mobila arbetsplatser.
Priser från 595: /månad/anv.
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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