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SCHEMALAGDA

Möt Emma Askengren
från Rabbalshede Kraft
som berättar och svarar
på frågor om företaget
och vindkraftverk.
Läs intervjun på sidan 3!

• Fast kursinnehåll
• Förslag på datum
• Deltagare från andra företag
• Max 6 deltagare

Utbildningar
Nr 4

ANPASSADE

Schemalagda

Efter behov:
• Kursinnehåll
• Antal kurstillfällen
• Antal deltagare
• Hos er eller hos oss

Brett
utbud

Anpassade

Konsultation

Nyttodatas Onlinebackup!
– Den trygga backuplösningen!
Vad skulle det innebära för er verksamhet om alla era datafiler försvann?
Att ha en säker backup av alla filer är lika
självklart som att ha en brandförsäkring
på huset.
Med Nyttodatas Onlinebackup kommer
ni snabbt igång och har sedan en säker
lösning som ni inte behöver ägna tid eller
uppmärksamhet åt. Är olyckan framme
är filerna bara några ”klick” bort.
Er säkerhetskopia finns dessutom på annan plats än hos det egna företaget!
• Backupdata skickas och lagras krypterad
• Statusrapport skickas efter varje kopiering
• Enklare hantering av växande datamängder
• Versionshantering av backuper
• Enkel administration

Pris från 75:-/mån
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Tommy Spind

A3
Färg
Skrivare/Kopiator/
Skanner/Fax
Förbrukning 2 öre/svart A4
3 år på platsen garanti
Köp från 26.995:Hyra från 875:-/mån
(36 månader)

Passa på före
30 november!
Köp en A3 kopiator och få ett
presentkort
värde 1.000:Gäller både på
Smögens Hafvsbad
och VANN!

Följ oss på
Facebook!
Vi har utbildningsoch teknikertips,
utlottningar,
erbjudanden,
tävlingar med mera.

• Ultratunn med 14” skärm
• Snabb Core i7 processor med vPro
• Lång batteritid och dockningsbar
• WLAN, USB, HDMI samt 3G och 4G
• Attraktiv design, röd eller silver
• Väger endast 1.4 kg

Madelene Rönnblom
0525-644 08
madelene@nyttodata.se
Inköp, fakturering och övrig
ekonomi.
LIFEBOOK U772
Bultvägen 1
Aspelidsvägen 1
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100:-

/mån och
användare.
Ring för
pris vid
många
användare!

Förebygger driftstopp!
Vår tjänst “6-minutaren” innebär att vi gör
en kontroll av er server varje vardag för att
undvika och förebygga problem och driftstopp.
Innehåller kontroller av bland annat loggoch backuploggfiler samt systemvarningar.

Ny hemsida?
Ny logotyp?
Ny profilering?
Vi hjälper er!

PDF-formulär

ELPROCAD ic
Har en inbyggd CAD-motor och dwg
som filformat. För att rita krets-, huvudkrets-, enlinjes- och yttre anslutningsscheman, montageritning samt
plc. Pro-versionen har även automatiska kors- och signalreferenser samt
automatisk generering av apparatlistor.

Autodesk Product Design Suite
Ultimate 2013

Formulär för hemsida eller e-post för
enkel ifyllnad på dator. Användbart vid t ex
bokning, ansökan och anmälan.Vi kan skapa
formuläret från grunden eller från en befintlig Word-fil.

3D program för design som innehåller:
• Inventor Professional • AutoCAD
• AutoCAD Electrical • Alias Design
• Navisworks Simulate • Mudbox
• Mechanical • Vault Basic • 3ds Max Design
• Showcase • SketchBook Designer

Vi har även
utbildning för
att lära sig skapa
egna formulär!

Vi
kan
Adobe

Gör det tufft för tjuvarna!
995:-

1.675:-

Låsbar laptoplåda med
integrerat handlovsstöd.

Låsbar laptoplåda i stålplåt
för att tas med på resa.

Säkerhetsbox för
stationära datorer.

1.495:-

Låsbar laptopbox för
fast montage.

395:-

595:-

995:-

Glöm inte att ha aktuellt
antivirusprogram!

Jonathan Johansson
070-33 22 596
jonathan@nyttodata.se

“Kensington” låscylinder
med 2.5 meter wire.

Bultvägen 1
Aspelidsvägen 1

“Kensington” låscylinder
med 1.7 meter wire.
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Konsult och tekniker inom
nätverk, kommunikation och
OKI skrivare.
Fax 0522-999 31
Fax 0525-644 01
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Förutom att vi säljer programmen erbjuder
vi även CAD-support för våra kunder

Rabbalshede Kraft och framtidens vindkraftverk!
Företaget bildades 2005 av Ingemar Ung och Bertil Jönsson i Rabbalshede med projekt i Hud
på två stycken verk. Intresset var dock så stort att det blev sex stycken verk. Kraftverken i
Hud var de första och högsta landbaserade verk med torn på 100 meter.
Sedan dess har företaget växt och idag är de 24 anställda och de flesta sitter i nybyggda
lokaler i Rabbalshede nära E6:an. De har även kontor i Göteborg och Lillhärdal i Härjedalen.
Rabbalshede Kraft har en projektportfölj på 450 vindkraftverk varav 48 stycken är i drift
och utav dem förvaltas 26 stycken i egen regi.
Emma Askengren berättar och förklarar att vindkraftverken idag har en totalhöjd på 150
meter till vingspetsen. - Vi ansöker även till 180 meters. Ljuden får max ligga på 40 dB(A)
utomhus vid bostäder och det görs via noggranna ljudmätningar. - Vi säljer inte el direkt till
kunder, vi säljer el till Nord Pool som är den nordiska elbörsen.
För att etablera en vindpark börjar man med en förprojektering, sen projektering inklusive
samråd, ansökan av bygglov, miljöanmälan samt tillstånd enligt miljöbalken och sedan blir
Emma Askengren; marknadsföringsansvarig, IR support det upphandling och byggnation. Detta kan ta mellan fyra till sju år.
Är ni börsnoterade?
- Nej, men vi är klara för notering när marknadsläget blir bättre. Vi är idag 1.100 aktieägare, säger Emma Askengren.

- När det blåser mer än så i
medelvind stannar verken av
säkerhetsskäl.

Hur många arbetstillfällen
Ni har mycket på gång, vad händer
genererar ett verk?
härnäst?
- I Dals Ed har vi 21 verk och
- Vi håller på att bygga 14 stycken verk i
fyra stycken heltidsanställda
Dingle och vi har fyra parker i upphandtekniker, för beredskap, förelingsfasen. Där utöver har vi ytterligare 20
byggande underhåll och service.
parker under ansökan.
Vägarna till alla verk måste alltid
“vi är
vara tillgängliga och på vintern
Hur utser ni verkens placering? idag 1.100 måste det även skottas.
- Det viktigaste är kommunernas
aktieöversiktsplaner eller att kommuHur ser er miljöpolicy ut?
nerna hänvisar till lämpliga områägare” - Vi är certiferade för ISO 9001
den, säger Emma.
och 14001, svarar Emma.
Har ni planer på att sätta upp vindkraftverk till havs?
- Inte än, vår affärsidé är landbaserade projekt. Det är större risker med att projektera till havs.

När genererar verken el?
- När det blåser mellan 3,5 till 25 meter/
sekund, säger Emma och fortsätter.

Bultvägen 1
Aspelidsvägen 1

Vet ni några åtgärder ni har för att
minska driftstopp?
- Ja, vi har en avancerad serverlösning med
mycket övervakning.Vi har även olika backuplösningar varav en är er onlinebackup.

Vad använder ni era OKI skrivare och
kopiatorn mest till?
- Vi skannar och sänder mycket e-post.
Vi har även en etikettskrivare som vi använder vid stora utskick till markägare, närboende och aktieägare med flera.

Hur transporteras verken?
- De kommer till parken med lastbil.
Men då de är inköpta från Danmark och
Tyskland, transporteras de hit med fartyg
via Uddevalla Hamn, förklarar Emma.
Hur mycket el producerar ett vindkraftverk i genomsnitt?
- I Hud vindpark producerar ett vindkraftverk 6 miljoner kWh. Emma förenklar. - Ett
hushåll gör av med ca 6.000 kWh på hushållsel utan uppvärmning och då producerar Hud el för 1.000 stycken hushåll.

- Allt som är utlovat att det ska komma ut
till marknaden, måste ut i rätt tid.

Vad har ni för framtidsmål?
- Vårt mål är att medverka till att driftsätta
totalt 250 verk, till och med år 2015.

Känner ni till att vi säljer mer än datorer?
- Ja, vi har köpt bland annat RollerMouse,
projektor och högtalare. Sedan hyr vi även
en webb-baserad kalender av er!
Är mobilitet viktigt för er?
- Ja, det är viktigt då vi har två andra kontor
och två tekniker som behöver komma åt
vårt nätverk, svarar Emma.

Nyttodatas första kontakt med Rabbalshede
Kraft började med att Ingemar
“nu ska
Ung behövde köpa in en dator
och skrivare till först anställd och
flera gå
idag driftar Nyttodata hela er
Excel
IT-verksamhet.

Ni köper Fujitsu datorer, varför?
- Jag lämnade en lång kravlista inför inköp av våra datorer då de
utbildning” måste vara godkända för våra ISO
Vad innebär vårt
krav. Fujitsu klarade kraven och är
serviceavtal för er?
dessutom svanenmärkta.
- Bland annat att ni har en
inställelsetid. Både Paul och
Har ni utbildat er hos Nyttodata?
Micke är snabba och det är
- Vi har haft utbildning i bland annat Outlook
viktigt för oss. Börsen kräver
och nu ska flera gå Excel utbildning.
ofta ett snabbt handlande.
Vad är Nyttodatas starka sida?
Hur viktigt är det att ni inte
- Ni har snabb service, bygger förtroende
får driftstopp?
och ni är lokala, avslutar Emma hela inter- Periodvis väldigt viktigt.
vjuen med.
Text & foto: Sussie Carlström
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Porto
Betalt

B-post

Framtagen för frisörer, mindre butiker, hotell, hälsovård, pizzerior, caféer och
bilverkstäder. Det finns möjlighet för inkoppling av extern streckkodsläsare
samt utöka med externt tangentbord.
Detta är ett certifierat kassaregister, en lättanvänd och prisvärd
• 2.400 PLU artiklar
kassa!
• 30 varugrupper
• 4 inställbara momsgrupper
• Termokvittoskrivare
• Utskriftshastighet 10 rader per sekund
• Bredd på kvittorulle 57 mm
• 14 tecken per PLU i artikelbenämningen
• 12/24 tecken och 9 rader i kvittorubrik
• Menyer och funktioner är på svenska
• Rapporter för varugrupp, PLU, biträde, lager, daglig m.fl.
• Operatörsdisplay för biträde alfanumerisk, 2 × 20 tecken
• Kunddisplay alfanumerisk, 1 × 10 tecken
• Elektronisk journal
• 300 x 165 x 130 mm / 1,5 kg
• 2 års fabriksgaranti
• Programvara medföljer för programmering
+ Kassalåda
+ CleanCash

Pyramid Butik ger stora fördelar
Under Pyramid Butik samlas funktioner avsedda för försäljning som exempelvis kassa, betalkort, fakturering och
statistik. Med artikel-, pris- och kundinformation samlat i ett system får all personal tillgång till uppdaterad
information. Affärssystemet ger dig kraftfulla funktioner
för BackOffice och möjlighet till komplett varuflödeshantering från ordertagning till tillverkning och leverans.

Pyramid Kassa kan ställas in efter de behov du har.
Du kanske behöver en enkel och snabb utgångskassa?
Eller du vill kanske ha en kassa med mer avancerade
funktioner som t ex order, fakturering eller serienummer? Här finns möjlighet att använda båda samtidigt!

Hur vill kunden betala?
I Pyramid Kassa finns såväl direktförsäljning, som möjlighet att registrera order och göra utleverans. Använd
de betalningsätt som passar bäst t.ex. kontant betalning,
betalkort, presentkort, bonuscheckar eller tillgodokvitto. Flera betalningssätt kan kombineras på ett och
samma kvitto.Via kassan kan du även låta kunden betala
sina fakturor direkt. Pyramids kassasystem är certifierat
och godkänt av Skatteverket.

PC Kassa Hårdvara
• Fujitsu Minitower
• Intel Core i3 2120 – 3,3 GHz
• Minne 4 GB DDR3 SDRAM
• Hårddisk 500 GB 7200 rpm SATA-600
• Nätverkskort Integrerat 10/100/1000 TP WOL
• DVD +R/+RW Dual Layer / DVD-RAM
• Windows 7 Pro 64-bit
+ Philips, 19” Wide (1280x1024, 250 cd/m2, 5 ms, DVI-D,VGA)
+ Kassalåda Star, med tre-läges nyckellås och sedelklämmor
+ Direkttermokvittoskrivare Star TSP 143, har inbyggd automatisk sax

Pyramid Kassa/Butik Express
• Fakturering/kundreskontra
• Fakturaarkiv
• Leverantörsreskontra
• Giroutbetalning
• Order/Lager/Inköp
• Redovisning
1 användare
• Redovisning Plus
• CRM / Säljstöd
• Kassa grundstaffling, 1-användare

9.450:-

7.995:-

Tillval!
MS Office 2010 Home & Business
(Word, Excel, PowerPoint, OneNote
& Outlook) OEM
1.500:-

Exempel på tillvalsmoduler Pyramid Kassa:
Betalkort, för hanteringa av betalkort
3.000:Prisinläsning/Prisbok
3.550:Serienummer/Serviceorder
5.350:-

Norman Security Suite - Antivirus &
Antispyware, 3 år
795:-

Betalkortsterminal

Kunddisplay, Star, visar tydligt text på
2 linjer om 20 tecken, USB 1.500:-

med inbyggd skrivare!

Tommy Spindel
070-33 22 694
tommy@nyttodata.se

8.150:-

VD och konsult inom främst
nätverk, kommunikation och
affärssystem.

Bultvägen 1
Aspelidsvägen 1

Integrationen med affärssystemet Pyramid och de
många möjligheterna till att utrusta kassaplatsen är några av de egenskaper som ger Pyramid Butik dess styrka
som butikssystem.

Samma system med många ansikten

7.950:-

Strekkodsläsare, Datalogic CCDläsare, USB, 256 automatläsningar/
sek, läsavstånd 0-20 cm
1.150:-

Pyramid Kassa/Butik

451 75 UDDEVALLA
457 40 FJÄLLBACKA

Inklusive 1 års
start- och trygghetspaket Basic
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Elektroniskt certifierat kassaregister

