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Der er netop udsendt sikkerhedsopdatering til alle nyere Watchguard firewalls, model XTM 21 og op.

Kontakt Montes’ tekniske afdeling på tlf. 63 23 55 52 for mere information.

Microsoft har nu stoppet al support på Windows Server 2003, og du er nu overladt til dig selv…
Måske fungerer din løsning lige nu, men når den svigter, kan det blive en bekostelig affære med lang nedetid og tab af
data - og i sidste ende måske endda tab af ordrer.
Derfor er det en god ide at overveje konvertering til Windows Server 2012 allerede nu.
Med Windows Server 2012 får du løbende sikkerhedsopdateringer m.v. Samtidig får du en bred, skalerbar og smidig
platform, der er fremtidssikret til at håndtere moderne udfordringer som bl.a. apps og mobilitet.
Kontakt os på tlf. 96 23 50 50 for information omkring konvertering af netop din løsning.

OBS!
NYE MOMSREGLER

Pr. 1. juli 2014 indføres nye momsregler for bl.a. notebook, mobiltelefoner m.v.
Montes A/S vil fremover fakturere med omvendt betalingspligt af moms på udvalgte varegrupper jf. Momsloven § 46,
stk. 1, nr. 8-10.

De nye momsregler indføres af Staten for at begrænse momskarruseller og herigennem provenutab. En virksomhed er
som udgangspunkt omfattet af de nye regler, hvis mere end 50 % af virksomhedens samlede salg af berørte varegrupper
sker til momsregistrerede virksomheder.
Læs om Montes håndtering af de nye momsregler her

næsten

VI HOLDER IKKE SOMMERFERIE…
Eller rettere, så holder Montes A/S åben hele sommeren, mens de ansatte skiftes til at holde lidt sommerferie.
Derfor er det ikke sikkert, at du lige møde den person, som du plejer at tale med. Alle kan dog yde dig den velkendte
gode MONTES-service uanset, hvem du taler med.

Vi ønsker jer alle en god, varm og solrig

SOMMER 2014
KONTAKT MONTES PÅ DIREKTE TELEFON 96 23 50 50
Direkte telefon – alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00, fredag dog til kl. 15.30
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 - TLF. 25 23 55 51. Se mere information om vagttelefonen her.
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.

