04 September 2018

CatMan Next – NEWSLETTER
Velkommen tilbage fra en varm og forhåbentlig skøn sommer.
Som et led i overgangen fra CMS V3 til vores nye services, CatMan Next, har vi valgt at genindføre udsendelsen af månedlige nyhedsbreve, nu i en nyere version - CatMan Next Newsletter!
CatMan Next Newsletter udkommer og udsendes hver måned. Hvis du, eller nogen i jeres virksomhed,
ønsker at modtage vores CatMan Next Newsletter, må I endelig skrive til os med en mailadresse. Vi
hører også meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer eller input hertil.

Hos CatMan
Vi har fået en ny mand på holdet
Vi er så heldige at have fået en ny mand på holdet, Klaus Rose Johansen, Customer Project Manager,
som tidligere har være hos b.la. Pernod Ricard, Carlsberg og The Nielsen Company. Velkommen til
Klaus. Vi glæder os til samarbejdet og håber I vil tage godt imod ham.
Vi deltager med 3 eksperter på Power BI World Tour
CatMan Solution deltager med hele 3 eksperter på Power BI World Tour d. 11-12. september i København, hvor vi også er sponsorer. Konferencen indeholder ikke mindre en 24 Power BI sessions fordelt
på 3 spor, hvor der burde være noget for alle, som har interesse for Power BI. Der vil være speakers fra
Danmark og fra udlandet samt en håndfuld eksperter fra Microsoft.
•

•
•

CatMan Solution, Nils Thott, Country Manager SE, er den en af vores tre oplægsholder, som
sammen med Patrik Jonsson, ICA Store Owner præsenterer en case:
"How can a Single Retail Outlet Become World Class in Sales & Gross Profit Management".
CatMan Solution´s anden oplægsholder er, Jens Vestergaard, Head of Development and Operations, som har to sessioner: "Power BI Best Practices" og "Intro to Power BI & Power Query".
Catman Solution´s CEO, Erik Svensen, præsenterer på sidste dagen: "Power Query".

Power BI World Tour er tæt på udsolgt, så hvis du vil med skal du skynde dig.
Tilmeldingen kan ske her: https://www.pugworldtour.com/locations/copenhagen

Vedligholdelsesopgaver på vores platform er udskudt
Microsoft er stødt på udfordringer, som forhindrer vores migrering
Vores planlagte vedligeholdelsesopgave på vores platform, hostet af Microsoft, blev udskudt, da Microsoft stødte på udfordringer, som forhindrede migreringen torsdag-fredag i sidste uge 35. Microsoft
arbejdede på højtryk hen over weekenden – Opgaven er eskaleret og højt prioriteret hos Microsoft,
hvorfor de forsat arbejder på at løse denne task i nuværende uge 36. Forhåbentlig har de løst opgaven
inden for de næstkommende dage.
Vores ændringer/migrering er derfor udskudt, indtil Microsoft har fikset deres udfordringer.
Vi sender løbende MailChimp ud til jer/vores kunder med information herom.
Vi beklager hvis dette har medført gener for jer/vores kunder.
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CatMan Next & Pictures and Plans
CatMan Next – BI as a service
I den teknologiske verden er forandringer et grundvilkår. Specielt hvis man vil optimere sin virksomhed, få en bedre indsigt og forståelse af sine markeder, styrke interne arbejdsprocedurer og reducere
fejl og spild. Med vores nye platform CatMan Next bygger vi fundamentet til at kunne udnytte de nyeste muligheder. Vores veltilrettelagt implementeringsprocedurer sørger for at alle vores kunder bliver
sikkert og trygt overdraget til CatMan Next gennem vores dygtige salgsteam.
75 % af vores kunder er nu live i CatMan Next
Det går forrygende med implementering af CatMan Next, og 75% af vores kunder er nu live i CatMan Next – BI as a service.
Lukning af CMS V3 i nærmest fremtid
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har haft travlt med at vedligeholde vores CMS V3 samtidig med implementeringen af CatMan Next – BI as a service. Vi har kørt med dobbelt styrke og kapacitet på begge systemer, hvilket har været nødvendigt for at sikre vores kunder en tryg overgang til CatMan Next. I implementeringsperioden og overgangen har vores kunder modtaget en sikker overdragelse til CatMan Next, gennem salgsteamets kontaktpersoner, hvorfor vi i nærmest fremtid permanent
lukker ned for den tidligere løsning, CMS V3.
I vil få besked, når tiden nærmer sig.
Pictures and Plans (PAP) App
Som mange måske allerede ved, kommer Pictures and Plans til at erstatte det tidligere Stores Pictures i
CMS V3 løsningen. Pictures and Plans er en App med en tilknyttet rapport, som skaber endnu bedre
muligheder for at analysere og evaluere på kampagner og aktiviteter i butikken.
Pictures and Plans (PAP) App´en er et brugervenligt, intuitivt, hurtigt og effektivt visualiseringsværktøj,
til stor gavn for vores kunders salgskonsulenter.
Hos CatMan Solution har Pictures and Plans fået et "kælenavn", nemlig PAP, som mange af vores kunder nu også er blevet fortrolig med og utrolig glade for.
Vi hoster over 70.000 billeder for vores kunder
Pt. hoster vi samlet set over 70.000 billeder for vores kunder. Dette er vi selvfølgelig stolte over, da
det viser hvor mange af vores kunder, der finder denne anvendelsesmulighed for praktisk, innovativ og
uundværlig, når der skal skabes et bedre overblik, analyseres samt evalueres på butiksaktiviteter.
Ny Pictures and Plans (PAP) version
Der er netop udkommet en ny version 2.0 af PAP, som er implementeret hos de af vores kunder der
allerede anvender denne løsning. Denne version indeholder et direkte link til promotions, så billederne
bliver tilknyttet den enkelte kampagne.
Guidelines til CatMan Next – BI as a service & Pictures and Plans (PAP)
Der er udarbejdet nogle kunde-guidelines, som kan findes på vores website under: "About us"–"Guidelines": http://www.catmansolution.com/about-us/guidelines/
Husk at læse dem igennem. De er specielt anvendelige og informative i forbindelse med implementering af CatMan Next, Pictures and Plans samt ved nytilkommende kollegaer.

2/3

Masterdata Modulet (Administrations Modulet)
Som de fleste af jer ved, skal du/I selv foretage ændringer og tilføjelser til eks. produkter, butikker, kæder, salgskonsulenter o.lign. i vores Masterdata Modul.
Desværre har vores Masterdata Modul haft nogle "børnesygdomme", som gør, at ændringer og tilføjelser pt. skal indsendes til vores Support: cms.support@catmansolution.com, før det slår igennem.
Vi arbejder selvfølgelig på sagen og vil informere dig/jer, så snart der er ændringer hertil.

Besøg CatMan Solution på vores Website og på LinkedIn
CatMan Solution Website
Vores website er blevet opdateret og der er tilført nogle nyheder og ændringer.
Her finder du b.la.: En beskrivelse af vores Services/Koncepter, Nyheder/Nyhedsbreve, Artikler, Kundecases/Kundevideoer og som tidligere nævnt, finder du under "About us", guidelines til CatMan Next og
PAP.
Besøg os på vores website: http://www.catmansolution.com/
CatMan Nest Newsletter
Vores CatMan Next Newsletters, finder du på vores website under "News": http://www.catmansolution.com/news/catman-next-newsletter/
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:
•
•
•
•

Martin Saaby, CSO Sales Director – E-mail: msa@catmansolution.com – Tlf.: +45 31 13 60 31
Flemming Waldhauer, Customer Manager – E-mail: fw@catmansolution.com – Tlf.: +45 51 27 66 26
Klaus Rose Johansen, Customer Project Manager – E-mail: krj@catmansolution.com – Tlf.: +45 21 40 38
60
Nils Thott Country Manager SE – 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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