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 Riktig versjon av operativsystem på server. 

Fredag i forrige uke sendte vi ut en oppfølging av innholdet i forrige 
nyhetsbrev. Versjon 7.1 med oppdatert PTF nivå er riktig versjon av 

operativsystemet på deres server. Dette er også en forutsetning for å få 
installert versjon 12 av Sysped. 

 

Ta kontakt med oss på helpdesk@systema.no for avtale om oppgradering eller 
mer informasjon. Det er ikke nødvendig å vente på Sysped versjon 12. 

 
 Ny versjon av Sysped – versjon 12. 

Arbeidet med klargjøringen av ny versjon går videre. Vi vil takke for de forslag 
til endringer som kom inn på grunnlag av vår forespørsel. Videre planer er 

ferdigstillelse av versjonen og planlegging av pilotinstallasjon i løpet av 
september i år. Deretter vil vi gjøre en del oppgraderinger i løpet av 4. kvartal 

2016. 
 

 Kundekonferansen 2016. 
Årets kundekonferanse arrangeres i år på Radisson Blu Airport Hotel på 

Gardermoen  onsdag 12. oktober. Vi kommer til å presentere mange nyheter 
fra Sysped versjon 12. I tillegg vil andre bransjeaktuelle emner bli tatt opp 

samtidig som vi håper på en god dialog med erfaringsutvekslinger i alle 

retninger. Systema stiller med alle ansatt og forventer å se noen fra dere der 
også. Sett av dagen allerede nå. Det er tillatt å ha store forventninger. 

Innbydelse og detaljert informasjon om innhold kommer vi tilbake til etter 
sommerferien. 

 
 Fredrik Møller er nyansatt i Systema. 

Fredrik er nyansatt i Systema og skal arbeide med WEB utvikling av 
Syspedmoduler. Dette er ytterligere et tegn på Systemas satsing på WEB 

utvikling og grafisk brukergrensesnitt og en framtidsrettet versjon av Sysped. 
Han vil ha sitt daglige kontor i Gøteborg med enkelte dager i Strømstad og 

Oslo. Han skal bruke hele sin arbeidstid i Systema. Fredrik kommer også til 
Gardermoen. 

 
 Ta i bruk elektronisk omberegning av omberegning! 

Sysped har nå også løsning for elektronisk omberegning av omberegning til 

Tvinn. Brukes i dag av flere av våre kunder. 
 

 GOD SOMMER!  
Vi vil benytte anledningen til å ønske deg en riktig god sommer. Håper du får 

masse fint sommervær slik at du kan lade batteriene for en spennende og 
utfordrende høst.   
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