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VEJEN  
TIL 
SUCCES

FÅ MERE UD AF DIT 
MINUBASYSTEM!

Lars Christian Jensen
Specialiseret i udvikling med udgangspunkt i 
Markedsviden, Markedsadgang, Implementering

Fordele
- Professionel rådgivning om tiltag, der optimerer anvendelse
- Hurtig og effektiv virkning af din investering
- Bedre struktur på dine produktdata

Vi hjælper dig hele vejen rundt.
 
Udbytte for dig
- Mere tid til din kerneforretning
- Bedre cash-flow
- Bedre planlægning og indtjening

 
Vidste du?
Virksomheder, som anvender sagsstyrringssystemer og sikre 
korrekt implementering har en bedre indtjening?

Vi hjælper med de praktiske udfordringer ved implementering  

Egenskaber / indhold
- Praktisk arbejde omkring implementering 
- Registrering af varenumre, stregkoder m.m.
- Øvrige ad-hoc-opgaver, som sikre optimal anvendelse 

Vi hjælper dig, kort sagt, med de ting, som du ikke får gjort. 

Indholdet i denne service er følgende:

- Screening af optimeringspotentiale
- Uvildig rådgivning og sparring omkring anvendelse
- Vurdering af væsentlige processer for optimalt udbytte af system 

Driftspakke 3 – Fuld effekt af dit Minuba-produkt
Implementering på tværs i organisationen samt holdningsændringer hos 
medarbejderne i organisationen. Vi hjælper med at sætte rammen for, hvordan 
du forestiller dig, dine medarbejderne skal arbejde med de nye produkter. Vi 
hjælper dig med den praktiske implementering, og deltager også gerne ude i 
servicebilen eller på de konkrete opgaver. 

Pris pr. time ekskl. moms 785,00

+45 40 43 77 59 lcj@almax.dkwww.almax.dk

Opstartspakke 1 - Status, overblik og køreplan 
Vi får et overblik, hvad der mangler for, at din virksomhed kan få den 
fulde effekt af dit nye Minuba-produkt. Vi udarbejder i fællesskab på 
en opgaveliste over det, som der mangler at blive færdiggjort. Eksem-
pelvis et aktuelt og kurant varesortiment, registrering af stregkoder / 
varer, opmærkning af varer m.m.

Pris ekskl. moms 2.995,00 (inkl. 4,5 timer)

Driftspakke 2 – Implementering
Implementeringsopgaver i forbindelse med registrering af vare, op-
mærkning med stregkoder og andre varedataopgaver.

Pris pr. time ekskl. moms 585,00


