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Nyhetsbrev KR-System

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------Nyheter i Pyramid 3.41 & 3.42
Tack till alla er som deltog under våra inspirationsdagar.
Sammanlagt hade vi drygt 200 besökare i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Karlstad.
Vi presenterade nyheter i version 3.41 som nu har funnits
ute en tid. Servicepack 5 släpps i början av nästa år.
Vi hade även en förhandsvisning av version 3.42 som
planeras att släppas under senare delen av 2013.
En av de mest intressanta nyheterna i version 3.42 är stöd
för att köra Pyramid via en webbklient (parallellt med
Windows).
För er som inte deltog under våra inspirationsdagar
återkommer vi med inbjudan till en ny presentation av
nyheter under våren 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Planera för årsskiftet
Checklista
Det närmar sig årsskifte och då kan det vara bra med en
checklista för vad som skall ske i Pyramid. Listan finner
du här
Mindre gråa hår på ekonomiavdelningen?
Många känner inte till att det i Pyramid finns en
utomordentlig hantering för inventarier. Modulen
Inventarie och Anläggningsregister skapar ordning och
reda bland inventarier, avskrivningar, avtal, serviceintervall
mm. Vid registrering av leverantörsfaktura mot
inventariekonto passar Pyramid på att fråga om
avskrivningsplan, garantivillkor mm. och vips har vi
förenklat årsskiftesrutinerna.
Här kan du läsa mer om modulen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Vinterns Kurser!
Starta det nya året med nya fräscha pyramidkunskaper.
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

------------------------------------------------------------------------------------------------------Så här säger en av våra kunder
"Med Pyramid hittar vi ständigt nya funktioner. Pyramid har blivit lite av hela företagets "hjälpreda."

------------------------------------------------------------------------------------------------------Erbjudande - En elegant mini-PC
Fujitsu ESPRIMO Q510
Fujitsu ESPRIMO Q510 är en verklig blickfångare på
skrivbordet eller i vardagsrummet. Denna extremt lilla och
eleganta dator kombinerar hög prestanda med låg
energiförbrukning och är dessutom väldigt tyst  allt i en
låda på endast 1,9 liter.
För ytterligare information om datorn, klicka här.

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