04 December 2018

CatMan Next – NEWSLETTER
Vi ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår, med vores Newsletter for december 2018.
OBS: Næste CatMan Next Newsletter udkommer d. 5. februar 2019.

Glædelig jul og godt nytår fra alle os til dig
Vi glæder os til at forsætte det gode samarbejdet i 2019
CatMan Solution har udviklet sig betydeligt de sidste par år, og specielt 2018 har været et
begivenhedsrigt år, hvor vi har introduceret og implementeret CatMan Next – BI as a service.
Det har været en spændende, travl og nødvendig proces, hvor vi har kørt med dobbelt styrke og
kapacitet for at sikre dig en tryg overgang til CatMan Next.
De fleste af vores kunder er nu godt i gang med CatMan Next, hvorfor vi så småt begynder at lukke
ned for den tidligere løsning CMS V3.
Du vil selvfølgelig få besked, når tiden nærmer sig for jer.
Med vores nye platform, CatMan Next, får du de bedste muligheder for at optimere jeres forretning
ved at udnytte de muligheder der ligger i jeres data.
Vi er meget tilfredse med resultatet, og kunne ikke have gjort det uden din opbakning og løbende
feedback til hvordan vi bliver endnu bedre i fremtiden.
Derfor vil vi gerne takke dig for dit input og et rigtig godt samarbejde her i 2018.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i det nye år.

Dagrofa ændrer filformat – dags- og ugedata
CatMan er klar til at modtage det nye ugefilformat d. 09-01-2019
CatMan Solution er velvidende om, at Dagrofa har åbnet op for deres nye Merkur Live for at teste
formatet. Der bliver først lukket ned for indlæsning og modtagelse af det gamle Merkur format
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d. 09-01-2019, hvilket betyder at CatMan stadig skal modtage det gamle filformat (Fil01 salgsfilen)
indtil da. Vi arbejder på at være klar til, at kunne modtage både det nye ugeformat og dagsformat fra
Dagrofa Merkur. Du vil få nærmere besked vedr. proceduren for indsendelse af de nye filformater til
CatMan, når vi er klar.
Hvis du allerede nu ved, at I skal have implementeret Merkur dagsformatet i CatMan Next, skal du tage
fat i din CatMan kontaktperson ift. omkostninger og planlægning heraf.

Navneskift fra DS til Salling Group
Konvertering til Salling Group vil påvirke CatMan Next modeller og rapporter
I forbindelse med navneskiftet fra DS til Salling Group, er det nødvendigt for os at arbejde og ændre i
opsætningen og CatMan Next rapporterne. CMS V3 vil være upåvirket.
Konverteringen kommer til at ske i dagtimerne inden udgangen af december, og du vil selvfølgelig få
en separat mail om hvilken dag dette vil påvirke jer.
Indtil vi har sikret overgangen, betyder det at CatMan Next rapporterne ikke vil være opdateret ift.
DS/Salling Group, og at der ikke vil figurere data for DS i rapporterne/modellerne før vi har ændret
pegepinden til Salling Group. Du vil få nærmere besked herom, og vi vil selvfølgelig holde dig
opdateret hvis der skulle opstå ændringer.

Tilmeldingsprocedure til Newsletters og Servicemeddelelser
Mailinglisten er nulstillet – Du skal selv til- og framelde dig vores kommunikation
I forrige måned udrullede vi en ny tilmeldingsprocedure, hvor du selv skal til- og framelde dig vores
løbende Servicemeddelelser samt vores månedlige CatMan Next Newsletters, som udsendes via
MailChimp. Tavlen blev visket ren og nulstillet.
Så hvis du (forsat) ønsker at modtage Servicemeddelelser og/eller CatMan Next Newsletters skal du
tilmelde dig via vores Website her: http://www.catmansolution.com/subscription/.

Besøg CatMan Solution på vores Website og på LinkedIn
CatMan Solution Website
CatMan Solution Website: http://www.catmansolution.com/
CatMan Nest Newsletter
Alle CatMan Next Newsletters, finder du på vores website under "News":
http://www.catmansolution.com/news/catman-next-newsletter/
Guidelines til CatMan Next – BI as a service & Pictures and Plans (PAP)
Der er udarbejdet nogle kunde-guidelines til CatMan Next og Pictures and Plans, som kan findes på
vores website under: "About us"–"Guidelines": http://www.catmansolution.com/about-us/guidelines/
FAQ – Åbningstider og tilgængelighed til vores support og produkter
Under "About us"–"FAQ" finder du vores åbningstider samt tilgængelighed til vores services:
http://www.catmansolution.com/about-us/faq/
CatMan Solution LinkedIn
Hver uge vil du kunne finde nyt på vores LinkedIn profil.
Vores LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/catmansolution/

Support & Kontakt
Support
Hvis din henvendelse drejer sig om support, kan du kontakte vores support på følgende:
•

cms.support@catmansolution.com eller på tlf.: + 45 29 11 29 15, som er åbent daglig fra kl. 8.30-16.00.
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Salg
Hvis din henvendelse drejer sig om udvikling og implementeringer, kan du kontakte din CatMan Solution kontaktperson:
•
•
•

Flemming Waldhauer, Customer Manager – E-mail: fw@catmansolution.com – Tlf.: +45 51 27 66 26
Klaus R. Johansen, Customer Project Manager – E-mail: krj@catmansolution.com – Tlf.: +45 21 40 38 60
Nils Thott, Commercial Director – E-mail: nils.thott@catmansolution.com – Tlf.: +46 765 368099

Nyhedsbrev og kommunikation
Hvis din henvendelse drejer sig om nyhedsbreve, website, LinkedIn eller lign. kommunikation, kan du
kontakte:
•

Nina Winther Overby – E-mail: nwo@catmansolution.com – Tlf.: +45 24 64 39 57

Glædelig jul og godt nytår fra alle os i CatMan til dig.
Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejdet i 2019.

Med venlige julehilsner
CatMan Solution Teamet
Tel.: +45 29 11 29 15 – E-mail: cms.support@catmansolution.com
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