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Generelt
Prisændringer pr. 1. april
Vi starter med den kedelige nyhed, nemlig en lille prisregulering
Inden længe er det 1. april, og dermed tid til prisændringer. Vi regulerer priserne én gang
hver andet år i forhold til Danmarks Statistiks Nettoprisindeks Vil du nå at købe en
opdatering, eller måske en halv eller hel kursusdag , er der en lille besparelse hvis du
bestiller inden 1 april 2017
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Timepriser mm pr. 01.04.2017
Ydelse
Opdatering

Opdatering pr. StarTime-modul

Abonnement
Nej
Ja
3480

870

Ved bestilling af fast årlig opdatering, gives 20% rabat på ovenstående priser

Service,
kursus m.m.

Hotline pr. påbegyndt ½ time
Konsulentarbejde / time
Kursus hel / halv dag

Transport

535

U/b

1070

870

4.520 / 2.260

Kørsel pr. kilometer pr. 01.01.2017

3,53

Transporttid pr. time

280

Sikker hjemmeside
Vi har sikret vores hjemmeside med HTTPS-kryptering. Dette sikrer fortrolig trafik mellem
vores hjemmeside og de besøgende brugere. Denne kryptering bliver stadig mere
populært i takt med stigende IT-kriminalitet. Den synlige forskel for brugere er at der nu er
tilføjet en grøn hængelås + bogstavet ”s” foran adressen:

Det har så blot den lille ulempe at vores nyhedsbrev ikke direkte kan linkes fra din
StarTimes Hjælp-menu, før du har modtaget din næste opdatering. Men du kan
selvfølgelig altid finde de seneste numre af DM-Nyt direkte via hjemmesiden.
StarTime hjælp-menu
Apropos Hjælp-menuen: Hele StarTimes manual – bortset fra en lille printet
installationsudgave - finder du også under menuen Hjælp.
Under hjælp/Om finder du din StarTimes serie-nr, leverings- og opdateringsdatoer

Under hjælp/DanMade Data
På denne info-side finder du
vores kontakt-informationer,
åbningstider m.m.
Linket Forbedringsbrev viser dig
hvilke nyheder/forbedringer du
har fået sammen med din
seneste StarTime-opdatering
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Siden Sidst....
Vi arbejder hele tiden på at lave forbedringer, og rette småfejl og andre uhensigtsmæssigheder der har sneget sig ind i StarTime.
Mange forbedringer kommer i form af ønsker fra Jer brugere. Så tøv ikke med at kontakte
os hvis du sidder og savner en-eller-anden funktion i StarTime, eller har en anden god ide.

Vis medarbejderens 'stemplinger' direkte fra vedligeholdelsesbilledet
Tidsposterne som du ser dem i StarTime, har typisk været igennem en afrunding eller en
manuel rettelse. Inden posterne ankommer til StarTime, har vi taget en ”kopi” og gemt i
vores transaktionsbackup. Her ligger de som skabt af medarbejderen, og kan genhentes
hvis der af en eller anden årsag mistes data. Eller hvis man har ændret afrundingsregler
midt i en lønperiode. Så kan man blot slette alle registreringer i lønperioden, og så
genindlæse medarbejderens transaktioner endnu en gang – men nu med ændrede regler.
Ved tvivl: Så klik på knappen 'V'der viser de originale transaktioner.

Dan-Made Data ☼ Garvergade 4 ☼ 9400 Nørresundby ☼ Tlf. 98 188 277 ☼ www.danmade.dk

”Personlig” fra/til menu i udskrifter (husker dine seneste valg)

I vores nyeste udgave af udskriftsmodulet husker StarTime de seneste valgte søgekriterier
pr. StarTime-bruger. Det betyder at når du vælger en udskrift, huskes dine seneste valg
fra sidste gang du bestilte netop samme udskrift.
I de forrige versioner blev der blot husket hvad den seneste (tilfældige) bruger havde valgt.
Vi ønsker jer alle et dejligt forår

Med venlig hilsen
Dan-Made Data

Er du ikke den rette modtager af dette informationsbrev, bedes du videresende denne mail til rette vedkommende, og informere os om
ændringen. Ønsker du ikke længere at mod-tage DM-Nyt, så send os blot en mail med emnet: Afmeld dm-nyt til: post@danmade.dk
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