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På vej til StarTime:
StarPC er ved at flytte hjemmefra!
Registrering til StarTime via StarPC har hidtil krævet direkte adgang
til StarTime's database, men for tiden arbejder vi på at få StarPC til
at sende registreringerne via Internettet, så StarPC kan fungere som
registreringsterminal verden over, når blot der forefindes internetforbindelse
til StarTime's hjemme-PC.
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Vi forventer at denne nye StarPC er klar med de mest grundlæggende
funktioner (registrering og tilbagemelding om medarbejderens flexsaldo
og rest-feriefri) i starten af det nye år.

Generelt....
Julerabat på opdateringer
Det er nemmere for os at servicere de nyeste programversioner af StarTime, frem for de
ældre udgaver, og som bruger får du flere faciliteter og bedre programmer. Derfor:
Benyt vores juletilbud, og få din StarTime opdateret til de nyeste versioner. Vi er i
julehumør, og giver 20% rabat på alle opdaterings-bestillinger modtaget senest
31. december 2017.
Normalpris pr. modul når du har en serviceaftale
er kr. 870,- . Decemberpris pr modul nu kun kr 696,Er du i tvivl om hvor mange moduler din StarTime består af
så ring og spørg. Langt de fleste installationer består af 2-3
moduler.
Har du ikke en service- og vedligeholdelsesaftale: Så ring til
os og få et godt tilbud på en opdatering alligevel.
Du kan stadig lave en god aftale.
PS! Du kan se din StarTimes seneste opdateringsdato under Hjælp/Om

Hotline i julen
Hotline er åben alle 3 arbejdsdage mellem jul og nytår
fra kl. 08:00 – 13:00
Til sidst vil vi gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!

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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