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 Sysped versjon 11.
Vi er nå godt i gang med oppdateringer til versjon 11 av Sysped og det har
vært svært vellykket. For de som fortsatt står igjen er det ingen grunn til å
vente. Versjonen gir betydelige muligheter for ny funksjonalitet. Versjon 11 er
nå gjeldende versjon og denne som er grunnlaget for videreutvikling. I
henhold til avtaler og tidligere praksis, supporteres versjon 10 ut året med
hensyn på feilretting. All ny standardfunksjonalitet vil komme i versjon 11.
 Nyheter i Sysped versjon 11.
Elektronisk omberegning til Tollvesenet. Tollvesenet var klar 2. juni i år og
Sysped var klar fra samme dag. Dagens Tvinn brukere må ha en
tilleggsgodkjennelse fra lokalt tollsted for å komme i gang. Fordelen med
denne funksjonen er kortere tid for oppgjør ved feil. Dette er en
videreutvikling innenfor standardmodulene i Tvinn og har ingen egen modul
pris.
XML faktura til Emma doc. Denne funksjonen er nå i produksjon hos noen
kunder og synes å fungere tilfredsstillende. Meldingene sendes over med FTP
og er bl.a. lettere sporbar ved evnt. kommunikasjonsfeil. Det gir også dine
kunder bedre muligheter for analyser og statistikker. Kan kombineres med å
sende diverse vedlegg som for eksempel handelsfaktura. Denne funksjonen er
utviklet som en egen modul og har en egen modul pris.
EHF faktura (Elektronisk Handelsformat). Utgaven fra Sysped er nå godkjent
og vi har en kunde som har kjøpt løsningen. Denne modulen har også en egen
modulpris
 Dansk fortolling.
Dansk fortolling import og eksport er nå i produksjon hos en av våre kunder.
Dansk fortolling er også integrert med Sysped tollagerløsning for håndtering
av tollager på artikkelnivå. Tilsvarer norsk tollager type B. Dansk NCTS import
og eksport er også klar til bruk.
Ta kontakt om du ønsker en nærmere gjennomgang av mulighetene.
 Sysped Tolldag i Strømstad 17. september i år.
Vi ønsker å legge vekt på våre fortollingsløsninger ved å arrangere en egen
fortollingsdag. Vi vil be om at du setter av onsdag 17. september 2014 til
informasjon og erfaringsutveksling om fortolling i Norge, Sverige og Danmark.
Vi kommer tilbake i god tid med detaljert program for arrangementet på
Laholmen Hotell i Strømstad.
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 Prioritering av deg som kunde
Systema AS har valgt å ikke delta i konkurransen om å bli framtidig
leverandør av løsninger for fortolling til Posten/Bring. Vi ga følgende
tilbakemelding på denne muligheten:
Som samarbeidspartner og stor leverandør av norske fortollingsløsninger til
store deler av Bring konsernet i flere tiår, så vi i utgangspunktet fram til å
kunne være tilbyder til Posten Bring i prosessen ved valg av framtidig
fortollingsløsning (CMS). Funksjonelt og datateknisk ville vi kunne være et
meget godt alternativ, men organisatorisk og prosessmessig ønsker vi ikke å
sette av ressurser til dette. Vi ønsker derfor å trekke oss fra invitasjonen om
å bli framtidig leverandør av fortollingsløsninger (CMS) for Posten og Bring. Vi
ønsker på denne måten å fortsette på vår kurs om å levere kostnadseffektive
løsninger til våre kunder. Vi vil videreutvikle oss der vi allerede er gode og ha
fokus på eksisterende og nye kunder framover. Vi vil bl.a. også opprettholde
vår aktivitet i forhold til eksisterende prosjekter hos Bring hvorav også ha
fokus på dagens fortollingsløsning hos Bring fram til ny løsning er valgt.
Vi ønsker Posten og Bring lykke til med prosessen i valg av framtidig
fortollingsleverandør.
 God Sommer!
Vi på Systema vil også benytte anledningen til å ønske deg god sommer og
måtte det fine været vi har hatt på Østlandet vedvare.
God Sommer til dere alle!
Vennlig hilsen
Svein Terje Berg
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