NYHEDSBREV – April 2013

Vis hvem din virksomhed er
Start med ens Outlook mailsignatur til alle
medarbejdere.
Er alle dine medarbejderes mailsignaturer ens? Selvom det er
besluttet, hvordan virksomheders mailsignatur skal se ud, så er det
ofte op til den enkelte medarbejder at oprette deres egen
mailsignatur. Det er bare ikke altid det helt lykkes.
Det har FastTrack gjort noget ved! Så nu kan du nemt og hurtigt sikre, at alle får den rigtige Outlook mailsignatur.
Læs mere her
For mere information, kontakt Jakob Rømer på tlf. 96 23 50 50 eller jakobr@montes.dk

Ny medarbejder
2. april 2013 sagde vi goddag til Mads Neve
Mads er ansat som systemtekniker og han kommer fra en lignende stilling.
Når Mads ikke sysler med IT, så svinger han tennisketsjeren i Vodskov eller rejser en
tur udenlands – måske for at fange en fisk eller for at få lidt ny inspiration.
Vi glæder os til samarbejdet med Mads.

MONTES Golfdag 2013
Vi byder velkommen på Hjørring Golfbane fredag den 7. juni 2013
Igen i år byder Montes A/S indenfor til en hyggelig golfdag på Hjørring
Golfbane.
Der bliver golfspil for etablerede golfspillere, såvel som nybegyndere. Og
alle har mulighed for at afprøve golffærdighederne på banen, samt vinde
fine præmier fra vores sponsorer.
Kontakt Tina for yderligere information: Mail: tinav@montes.dk eller tlf.: 63
23 55 61

KONTAKT MONTES PÅ DIREKTE TELEFON:
Hovednummer: 96 23 50 50
Direkte telefon – alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00
Teknisk afdeling: 63 23 55 52
Økonomisystemer: 63 23 55 56
Hardware & software: 63 23 55 63
Bogholderi: 63 23 55 50, tast 4

Vagttelefon udenfor normal åbningstid - 25 23 55 51
MONTES A/S | Hedevej 3 | 9800 Hjørring | www. montes. dk
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde det på vores hjemmeside. Alle oplyste priser er ekskl. levering,
installation og moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt ændringer i tekniske data.

