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Nyhetsbrev KR System

Jag vill läsa tidigare nyhetsbrev från
KR System Klicka här

------------------------------------------------------------------------------------------------------KR System växer och förstärker kontoret i Stockholm
KR System förvärvar och går samman med den Stockholmsbaserade
Pyramid återföräljaren Primitus Management AB. Därmed stärker vi vår
position som Sveriges största återförsäljare av Pyramid affärssystem.
Fler konsulter med lång och bred erfarenhet av Pyramid ger en rejäl förstärkning av vårt Stockholmskontor.
Sammanslagningen med Primitus Management AB är en del i vår strävan att stärka våra positioner på de orter vi är
verksamma.
Klicka på länkarna för att läsa mer om Primitus Management AB eller ta del av hela pressreleasen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ny och mer lättnavigerad hemsida
För er som inte redan hunnit besöka vår nya hemsida,
www.krsystem.se kan vi berätta att den är omarbetad och
innehåller en del nya funktioner.
Från menyn längst upp på sidan når du alla undersidor
och du kan härifrån navigera dig fram till information om
Pyramid, KR Systems tilläggsfunktioner,
affärsinformation, kurser, seminarier, nyheter och mycket
mera.
Välkomna med synpunkter och förslag till förbättringar av
hemsidan, Skicka ett mail eller ring oss på 031704 16
60.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Veckotips från KR System
Ta del av våra veckotips via vår hemsida eller Twitter
Nu har ni möjlighet att följa våra små veckotips dels på vår
hemsida men även på Twitter. Här får ni ta del av nyheter
om seminarier, kurser, Pyramidtips, och mycket mera.
Tipsen finner ni alltid längst ner på vår hemsida vare sig
ni befinner er på huvudsidan eller klickar runt på
undersidorna och dessa uppdateras minst en gång per
vecka.
Vill ni hellre ta del av tipsen genom att följa oss på Twitter
gör ni det här.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi välkomnar två nya kunder i Karlstad
"Pyramid uppfyllde alla ställda krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör”
Två företag i Karlstad  Energi & Fastighet Karlstad AB samt Sotning och Ventilation
Karlstad AB  har valt Pyramid som affärssystem med KR System i Karlstad som
leverantör. KR System har implementerat affärssystemet Pyramid Business Studio
samt modulen Mobil arbetsorder i företagens verksamheter. Arbetet påbörjades i
början av 2013 och systemet togs i drift första veckan i maj.
Energi & Fastighet är ett entreprenadföretag som är verksamt inom ventilation, el, styr & reglerteknik samt VVS.

Företaget installerar, projekterar samt sköter underhåll och service inom dessa områden.
Sotning och Ventilation är ett tjänste & konsultföretag som är verksamt inom brandskydd ventilation samt
energideklarationer.
”Kraven som affärssystemet skulle uppfylla var bland annat att det skulle förenkla interna processer, göra det möjligt att
hantera informationsflödet mer effektivt och förbättra momenten uppföljning och analys av projekten. Pyramid uppfyllde
dessa krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör”, säger Henrik Hjälmerhag (VD och projektledare
hos Energi & Fastighet) och Johan Hjälmerhag (Funktionskontrollant och Energiexpert hos Sotning och Ventilation).
”Vi på KR System är mycket stolta över att ha fått förtroendet från Energi & Fastighet och Sotning och Ventilation att
leverera Pyramid som deras affärssystem och vi ser fram emot att få bidra med
vår kärnkompetens inom både affärssystem och verksamhetsutveckling”,
säger Marcus Persson på KR System: ”Det här samarbetet är ett tydligt
exempel på att vårt mångåriga systemkunnande, fokus på kundens
verksamhet samt teknikkompetens genererar bästa nytta för kunden”, fortsätter
Marcus Persson.
Vill du veta mer om våra kunders erfarenheter av Pyramid, klicka här.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Erbjudande - Samarbetsavtal
Samarbetsavtal med KR System ger effektivare rutiner – bättre lönsamhet
När ni är igång med ert Pyramid Business Studio affärssystem behövs det hjälp med
underhåll och vidareutveckling av affärssystemet. För att uppnå maximal driftsäkerhet och
en garanti för att vidareutveckling verkligen sker rekommenderar vi ett samarbetsavtal för
både Pyramid Business Studio och tillhörande teknik.

Fördelar:
Ett förebyggande underhåll av affärssystemet innebär stabilare drift och mindre risk för driftsstopp
Vi föreslår och hjälper er implementera nyheter och förändringar i affärssystemet vilket leder till ett bättre
systemutnyttjande och nöjda användare
Kontinuerligt underhåll och utveckling av ert system leder till effektivare rutiner och högre lönsamhet
Priset för konsulttimmar blir lägre och nyttan av vårt arbete blir större
Samarbetsavtalet kan kompletteras med en assistans online eller med en timbank
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.
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