Inbjudan
Dags att boka höstmötet i din kalender !
Årets höstmöte
kommer att ske i
Västerås.
Den 15-16 oktober
träffas vi på Elite
Västerås under två
intressanta dagar
med utbildning,
diskussioner, lära
av varandra och
information från
både Epicor och
partners.

Vi fortsätter med
samma uppskattade
upplägg som vid
tidigare; med
temaspår/ processer
blandat med
information/tips från
våra duktiga leverantörer/ konsulter och
interaktiva möten
mellan medlemmar.

Ta tillfället i akt, kom till
en trevlig miljö och lär
dig hur ert företag får ut
mesta möjliga ur er
investering i iScala.
Det preliminära
programmet publiceras
inom kort på Facebook
samt vår hemsida






Träffa andra användare av iScala samt Epicor och partners
Få utbildning på ett effektivt sätt, lär av andra
Titta in i framtiden
Intressant och aktiv mötesform
Vi kör olika spårtema/processtema där vi som användare påverkar
innehållet.
I år dyker vi in i:
 Nya funktioner i version 3.3 samt påverkan på nästa version
 Mer smarta funktioner i standardsystemet
 Nya rapport-systemet
 Extended SEPA
 Epicors roadmap för iScala
 3.3, vad kan våra leverantörer ge oss för mervärde i den?
 Service Connect
Dessutom kör vi parallellt:
 Utbildningar samt workshops
Saknar du något? Maila kansliet snarast eller skriv en rad på vår facebook
sida: https://www.facebook.com/groups/scalaepicoranvandarforening/

Scala Epicor Användarförening
Box 727
120 02 ÅRSTA
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Fax:
08-590 889 000
Org nr: 802406-1114

Program.
Programmet kommer senare publiceras på Facebook samt vår hemsida.
Har du synpunkter eller önskemål om innehåll så är du välkommen med
detta till styrelsen. Det finns ännu utrymme att klämma in mer i eller
omdisponera programmet! Maila idéer och önskemål till:
kansliet@scalaepicor.se.
Välkommen till föreningens höstmöte den 15-16 oktober i Västerås
Praktisk information:
Extended SEPA
Har ditt företag implementerat
betalning för utlandet

Följande alternativ erbjuds;
 Båda dagarna inkl. övernattning och middag för medlemmar
SEK 2450/person.
Subventionerat av föreningen upp till 3 pers per medlemsföretag.
 Båda dagarna inkl. övernattning och middag för icke medlem
SEK 3500/person
(gäller även från 4:e personen från medlemsföretag)
 Första dagen inkl. middag (ej övernattning) för medlemmar
SEK 1350/person
Ord. Pris SEK 2000/person (ej medlem eller 4:e person)
 Övernattning från dagen innan SEK 1375/person
 Endast Dag 1 eller Dag 2 SEK 800/person
eller icke medlem SEK 2000/person
VID TIDIG ANMÄLAN, SENAST 31:a AUGUSTI, SÅ FÅR NI 25%
RABATT PÅ ERLAGD AVGIFT! (endast medlemmar och max 3 pers.)
Kontakta kansliet, kansliet@scalaepicor.se vid frågor eller andra
önskemål.
Antalet rum är begränsat så anmäl er direkt!
Anmäl gör du senast 4:e oktober på
https://scalaepicor2019.eventbrite.com/

Höstmötet går av
stapeln 15-16 oktober
Missa inte detta event!

Önskemål om specialkost måste anges i anmälan.
Vid avbokning senare än 4:e okt. debiteras full avgift; SEK3000/person.

Inte medlem ännu?
Passa på att teckna medlemskap för ditt företag och delta i vårmötet!
För 2.500kr/år får ni tillgång till föreningens informationskanaler, olika
ekonomiskt fördelaktiga erbjudanden, möten, seminarier och mycket mer.
Maila kansliet@scalaepicor.se så kontaktar vi er snarast.
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