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

Nyhetsbrev KR-System

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

Höstens Kurser!
Vi har laddat upp med ett smörgårdsbord fyllt av
matnyttiga kurser. 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------Frukostmöte CRM
Vi fortsätter med våra populära frukostmöten och härnäst
handlar det om hur ni får ut mer av Pyramid CRM.
Genom att förenkla säljprocessen från leads, kundbesök,
offert & uppföljning  till färdig order, kan vi hjälpa er att:
hitta fler och bättre affärsmöjligheter.
säkerställa information om kunder och bevara
affärsmöjligheter på företaget.
effektivisera det dagliga arbetet för säljarna med
fler och bättre kundkontakter.
sälja mer med effektivare säljverktyg.
öka kvaliteten på era register för att möjliggöra
uppföljning och beslutsunderlag.
Klicka på bilden till höger för att läsa mer om seminariet

Tid och Plats
STOCKHOLM
25 oktober
KL.8.3010.30 Vretenvägen 9 i Solna.
Anmälan till seminariet i Stockholm

GÖTEBORG
24 oktober
27 november
KL.8.3010.30 Linnégatan 36A
Anmälan till seminariet i Göteborg

MALMÖ
26 oktober
KL.8.30-10.30 Industrigatan 39
Anmälan till seminariet i Malmö

------------------------------------------------------------------------------------------------------Erbjudande!
- FUJITSU Lifebook U772
Fujitsu LIFEBOOK U772 är perfekt för alla yrkesmässiga
användare, både för affärsresan och på kontoret.
Den här fullt utrustade bärbara datorn kombinerar på ett
unikt sätt en kompakt form med en ramlös skärm och
väger endast 1,4 kg. Den förlängda batteritiden (upp till 10
timmar), snabba responsen plus avancerade
säkerhetsfunktioner ger dig den mobilitet du behöver. Och
den är dessutom riktigt snygg.
Skärmstorlek: 14"
Upplösning: 1366x768
Vikt: 1,4Kg
Webkamera: Ja
Mobilt bredband: Ja
Office Ready: Ja
OS: Windows 7 Pro
Disk: 128GB

11.491:- ex moms
Gäller till 30/9 eller så länge lagret räcker.

Minne: 4GB
Processor: Intel i5-3300 series
SSD: Ja
Läs mer om erbjudandet här.

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