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Jag vill läsa tidigare nyhetsbrev från
KR System Klicka här

Nyhetsbrev KR System

------------------------------------------------------------------------------------------------------Pyramid version 3.41A
Många kunder har nu gått över till Pyramid Business Studio version 3.41A och det är också den version som levereras
till alla nya kunder.
Den nya versionen innehåller många nyheter:
Möjlighet att skapa preliminär lagerbokföring för inleveranser
En acontoplan för alla acontounderlag som faktureras en order
Förbered prisförändringar i förväg och se prishistorik
Beräkning av inköpsparametrar samt säsongshantering
Ny rutin för budgetering med ombyggd hantering
Snabbsökning i flera rutiner
Avisering av händelser via epost, SMS och meddelande
Engelsk översättning av utvalda hjälpfiler
Reklamation - ny modul
Koppling XTendLink - ny modul
Nya Eline  ny modern ehandel och ekundtjänst
Klicka här för att ladda ner versionsbladet och läsa samtliga nyheter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Inbjudan till visning av nya e-handeln i Pyramid
Ny ehandel/ekundtjänst i Pyramid! Med en modern plattform, integrerad
ehandel/kundtjänst och ny funktionalitet blir det lättare att surfa runt i
Pyramids nya e-handel.
Här finns möjligheter att förändra på olika sätt. Fyra standardutseenden,
redigering av huvudmeny och sidfot, förändring av listlayout och
visningstyper är några av nyheterna.
Nya ehandeln finns tillgänglig till Pyramid 3.41A och vår medarbetare
Jörgen Larsson kommer att berätta om nya finesser och möjligheter.
Tid och plats finner du nedan. Boka din plats redan nu.
Välkommen

STOCKHOLM
23 april
KL. 08.30 - 11.30
I våra lokaler på Vretenvägen 19 i Solna
Anmälan till visningen av nya ehandeln, Stockholm

GÖTEBORG
28 maj
KL. 08.30 - 11.30
I våra lokaler på Linnégatan 36A i Göteborg
Anmälan till visningen av nya ehandeln, Göteborg

------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi växer och blir nu fler medarbetare i Stockholm & Karlstad

Vi hälsar våra nya kollegor i Stockholm & Karlstad välkomna.
Stockholm

Karlstad

Sven Sturegård  Systemkonsult & Säljare

Marcus Persson - Systemkonsult

Sven kommer närmast från EVRY där han arbetat med
försäljning av affärssystem i 4 år. Dessförinnan har han
arbetat som affärskonsult och säljare av Pyramid under
12 år.

Marcus kommer närmast från Psiam AB där han arbetat
som konsult och projektledare för
underhållssystem/affärssystem ett år.
Innan dess arbetade han 11 år som
delprojektledare/teamledare och med konsultation främst
mot ett affärssystem/återförsäljarsystem (DMS) som
samtliga svenska och norska Volvohandlare använder sig
av.

40 specialister som hjälper er få maximal nytta av affärssystemet Pyramid. Läs mer om våra medarbetare här.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Så här säger en av våra kunder
"Pyramid är stabilt, pedagogiskt och jättelätt", Ewa Süld – Ekonomiansvarig, Scandi Bulk AB
"Vi startade med redovisning i Pyramid och systemet var jättelätt och pedagogiskt. Vi
ville ha ett system som kändes stabilt och där man kunde växa vidare och då var
pyramid helt rätt för oss. Jag använder centraler & studios mycket i Pyramid och
tycker att det är jättebra och smidiga verktyg. Det känns också skönt att veta att man
alltid har en bra support och ett bra stöd från vår återförsäljare KR System", berättar
Ewa Süld, ekonomiansvarig på Scandi Bulk AB.
Scandi Bulk AB bildades 2006 och är ett privatägt aktiebolag. Scandi Bulk AB är exklusiv agent för VOTG Tanktainer
GmbH på den skandinaviska marknaden. "Att Unikum utvecklar Pyramid löpande och att efterfrågade rapporter eller
funktioner från mig som kund, faktiskt kan dyka upp med tiden känns också kul", fortsätter Ewa Süld.
Företagsfakta
Scandi Bulk AB Företaget arbetar förutom med transporter av flytande gods även med intermodala bulktransporter för
den kemiska industrin. Personalen består idag av 6 speditörer, en ekonomiassistent, en ITansvarig, en
ekonomi/personalchef samt operativ VD och omsätter 102 mkr.
Branschtillhörighet: Handelsföretag
Vill du veta mer om våra kunders erfarenheter av Pyramid, klicka här.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Erbjudande - Systemdrift
Låt oss sköta driften av ditt affärssystem
Vi tar gärna på oss uppgiften att sköta driften av ert Pyramid affärssystem. Ni slipper oroa
er för teknikproblem, uppdatering och backuper och kan istället ägna er åt verksamheten.
Fördelar:
Uppgradering till nya versioner utan driftstopp
Alltid senaste servicepack utan driftsavbrott
Backup och säkerhet utan behöva tänka på bandbyten
Tillgång till Pyramid oberoende av plattform och plats
En systemleverantör och ett telefonnummer för både teknik och Pyramid
Support kvällar och helger
Vill du boka ett möte eller ha mer information, klicka här.

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

Göteborg

Karlstad

Stockholm

Malmö

031-7041660

054-850380

08-7020300

040-121260

Producerat med Epostservice.se

