06 November 2018

CatMan Next – NEWSLETTER
Velkommen til vintertid og til vores tredje Newsletter.

Hos CatMan
Vi ønsker Martin Saaby held og lykke med hans nye arbejde
Martin Saaby har valgt at søge nye græsgange tættere på hans hjem på Fyn. Vi er selvfølgelig ærgerlige over at miste en god kollega, men vi har fuld forståelse for muligheden og fleksibiliteten ved at få
en bedre geografisk sammenhæng mellem hverdag og arbejde. CatMan Solution takker for samarbejdet og ønsker Martin Saaby held og lykke fremover.
Vores nye entusiastiske og kompetente mand, Klaus Rose Johansen, Customer Project Manager, har
overtaget Martin Saaby´s kunder/opgaver. Der har været en grundig overdragelse med fokus på at
fastholde overblikket af opgaver. De fleste af jer har allerede hils og talt med Klaus, og han glæder sig
til samarbejdet med jer. Vi håber at I vil tage godt imod Klaus Rose Johansen.

Ny tilmeldingsprocedure til Newsletters og Servicemeddelelser
Mailinglisten er nulstillet – Du skal selv til- og framelde dig vores kommunikation
Vi har netop udrullet 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 er nu visket ren og nulstillet. Så hvis du (forsat) ønsker at modtage Servicemeddelelser og/elle
CatMan Next Newsletters skal du tilmelde dig via vores Website her:
http://www.catmansolution.com/subscription/.
Denne procedurer eliminerer manuelle vedligeholdelsesopgaver, samt gør det mere gennemsigtigt ift.
at ”tilmelde sig” og se ”hvad man har tilmeldt sig” – og vedligeholdes og godkendes af dig.
Du har mulighed for at tilmelde dig følgende:
• Servicemeddelelser
Servicemeddelelser udsendes efter behov og indeholder opdateringer vedrørende service downtime, vedligeholdelsesvinduer etc.
• Newsletters
CatMan Next Newsletter publiceres og udsendes hver måned med nyheder og information om
CatMan og vores services.
Alle vores "Brugere" på vores mailingliste, har for sidste gang modtaget en MailChimp med et link til
vores nye tilmeldingsprocedurer. Vores tidligere "Admin Brugere" på vores mailingliste, har for sidste
gang modtaget en MailChimp med et link til Newsletter for november. Herefter skal du selv tilmelde
dig, hvis du (forsat) ønsker at modtage Newsletters og Servicemeddelelser.
OBS: Til- og framelding til vores Newsletters og Servicemeddelelser foregår her:
http://www.catmansolution.com/subscription/.
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Hvis du er i tvivl vedr. din tilmelding, kan du framelde dig, for evt. efterfølgende at tilmelde dig på ny.
(Frameldingen er generel, dvs. den gælder til både Newsletters og Servicemeddelelser, modsat tilmelding hvor
Newsletters og Servicemeddelelser kan tilvælges)

Nye kunder hos CatMan Solution
Velkommen til Skånemejerier og Lindvalls
Vi er glade for vores to nye svenske kunder, Skånemejerier og Lindvalls, og glæder os til samarbejdet.

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.

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

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