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Nyhetsbrev KR-System

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------Förenkla säljprocessen
Under våren kommer vi att ha frukostmöten då vi visar hur
ni kan förenkla säljprocessen hela vägen från att hitta rätt
kundämnen till offerthantering, uppföljning & analys.
Vi presenterar CRM Suite, en serie av produkter som
kompletterar och ökar nyttan med Pyramid CRM.
Första tillfället är Malmö den 30 mars, 09.00.
Anmälan
Anmälan görs via epost info.malmo@krsystem.se eller
på telefon 04012 12 60. Ange dag, företag, namn och e
postadress på de personer som vill komma.
OBS! Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande.
Avanmälan senare än klockan 10.00 dagen före seminarierna
debiteras med 500 kr.

Klicka på bilden ovan för att läsa mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------Frukostmöten för handels och
tjänsteföretag
Under våren kommer vi även köra vidare med våra
populära frukostmöten Tid & Projekt samt Pyramid för
handelsföretaget.
Frukostmöte: Tid & Projekt
GÖTEBORG
14 mars
19 april
Kl. 8.3010.30 i våra lokaler på Linnégatan 36A
Anmälan till frukostmöte i Göteborg
Innehåll: Projekthantering, tidrapportering, uppföljning,
Business Intelligence och dokumenthantering.
Frukostmöte: Pyramid för Handelsföretaget
GÖTEBORG
8 mars
9 maj
Kl. 8.3010.30 i våra lokaler på Linnégatan 36A
Anmälan till frukostmöte i Göteborg
Innehåll: Få kontroll på hela verksamheten, budget och
nyckeltal i realtid, behålla, utveckla och skaffa nya kunder,
budgetering och planering av säljinsatser, m.m.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilläggsfunktioner till Pyramid
KREDITUPPLYSNING NYA KUNDER
Med UC Online i Pyramid får du in företagsuppgifter i ditt
kundregister samtidigt som du läser in en dagsfärsk
kreditupplysning. Du väljer själv vilken typ av upplysning du
vill beställa och informationen som sparas i Pyramid är
namn, adress, organisationsnummer, kreditlimit, trafikljus,
omsättning mm..
Fördelar:
Minskar risken för onödiga kundförluster.
Utför kreditbedömning.
Underlättar nyregistrering av kunder och
leverantörer.
Ökar kvaliteten på information i kund och

leverantörsregister

Är du nyfiken på ytterligare tilläggsfunktioner i Pyramid?
Klicka på bilden till höger och läs mer på vår hemsida.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Så här säger en av våra kunder
"Med Eline kan våra återförsäljare ha koll på våra lagersaldon och göra beställningar dygnet runt."

------------------------------------------------------------------------------------------------------Vårens kurser
Vi har nu lagt ut datum för vårens kurser.
Klicka på bilden eller länkarna till höger för att läsa mer.
Anmälan
Du anmäler dig via epost info@krsystem.se eller telefon
031-704 16 60
Kursbroschyr 2012
Kurskalender 2012

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