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Nyhetsbrev KR System

Jag vill läsa tidigare nyhetsbrev från
KR System Klicka här

------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi flyttar vårt huvudkontor och byter telefonnummer

Efter 30 år på Linnégatan i Göteborg flyttar vi nu vårt huvudkontor till Stora Åvägen i Sisjön.
Vi flyttar in i större och mer ändamålsenliga lokaler för både kunder och anställda. I samband med flytten byter vi också
telefonväxel och telefonnummer.
Ny adress för vårt Göteborgskontor och nya telefonnummer gäller från och med 1 september 2013:
KR System AB, Stora Åvägen 19 A, 436 34 ASKIM
Nytt växelnummer till samtliga kontor 010-130 19 00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Pyramid eSäljare för iPad
Den nya pyramidmodulen eSäljare iPad gör det enkelt för
säljare att ta med sig produktinformation, bilder och
produktblad ut på fältet.
Tack vare kopplingen till Pyramid visas aktuellt
lagersaldo, kundunika priser och rabatter. Det är enkelt
att registrera order direkt hos kund och det går också bra
att lägga upp nya kunder och kontakter.
Navigeringen är snabb oavsett man väljer att ”svepa” och
klicka på bilderna eller om man väljer att använda
snabbsökfunktionen.
Den nya modulen är tillgänglig från och med version 3.41
sp07 och finns alltså för leverans.
Vi visar och berättar mer om den nya modulen under våra
Pyramid - Inspirationsdagar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Pyramid - Inspirationsdag!
Boka dig redan nu på KR Systems inspirerande kunddagar om Pyramid.
På höstens kunddagar gästas vi av branschkolleger från UC (Upplysningscentralen) som visar affärs och
marknadsinformation när den är som bäst. Dessutom visar Logtrade hur transportsystemet blir en del av Pyramid.
Vi tar även en djupdykning i inköpsplanering och behovsanalys och visar rykande färska appen esäljare iPad, en riktig
hjälpreda på resande fot, och naturligtvis visar vi massor av andra nyheter i de senaste Pyramidservicepackarna.
STOCKHOLM
27 september
KL.08.00 - 12.15 Solna Gate.
Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna
Anmälan till inspirationsdag i Stockholm

GÖTEBORG
10 oktober
KL.08.00 - 12.15 KR Systems huvudkontor.
Stora Åvägen 19A, 436 34 Askim
Anmälan till inspirationsdag i Göteborg

KARLSTAD
19 september
KL.08.00  12.15 Best Western Gustaf Fröding.
Höjdgatan 3, 654 68 Karlstad
Anmälan till inspirationsdag i Karlstad

MALMÖ
24 oktober
KL.08.00 - 12.15 Quality Hotel Konserthuset.
Amiralsgatan 19, 211 55 Malmö
Anmälan till inspirationsdag i Malmö

------------------------------------------------------------------------------------------------------Utökat kursutbud i Pyramid!
Vi har som vanligt laddat upp med en hel del kurser och
några av dem är nya för hösten 2013. Samtliga kurser
hålls i kurslokal där varje deltagare arbetar aktivt "hands
on". I kursavgiften ingår kursmaterial och ett givande
utbyte med övriga kursdeltagare. För att Du som deltagare
skall få bästa möjliga undervisning är deltagarantalet
högst 6 pers. per tillfälle.
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.
Företagsanpassade kurser kan skräddarsys utifrån Era önskemål. Utbildningarna kan hållas i våra eller i Era lokaler.
Kontakta oss gärna för en offert!
våra kurser
KUP113

Pyramid - Grundkurs Del 1

1990.00

Halvdag

KUP118

Pyramid - Grundkurs del 2

1990.00

Halvdag

KUP103

Pyramid - Ekonomiassistent

3990.00

Heldag

KUP104

Pyramid - Ekonomiansvarig Del 1

3990.00

Heldag

KUP119

Pyramid - Ekonomiansvarig Del 2

1990.00

Halvdag

KUP116

Pyramid - CRM Bas

3990.00

Heldag

KUP120

Pyramid  CRM Säljare

3990.00

Heldag

KUP108

Pyramid - Infostudio

3990.00

Heldag

KUP115

Pyramid - Pyramidansvarig

3990.00

Heldag

KUP110

Pyramid - Rapportgeneratorn

3990.00

Heldag

KUP117

UC Selekt - Del 1

1990.00

Halvdag

KUP107

UC Selekt - Del 2

1990.00

Halvdag

Klicka här för att läsa mer om våra kurser och se aktuella kursdatum.
Anmälan: Du anmäler dig via epost utbildning@krsystem.se alternativt via kontaktformuläret på vår hemsida.

Kursavgiften: I kursavgiften ingår kursmaterial, tillgång till utbildningsdator, fika och vid heldagsutbildning även lunch.
Samtliga priser är exklusive moms.
Varmt välkommen!

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

