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Nya Sofie kommer
till sommaren!
Utvecklingen av nya Sofie är inne i sin
sista fas. Efter midsommar kommer det
att finnas en demo-sajt där du får möjlighet att klämma och känna på den nya
versionen. Strax innan kommer vi att göra
en annonsering på Sofies e-postlista med
information om hur ni kommer åt och
loggar in.
Uppgraderingar och nyinstallationer av
nya Sofie kommer att inledas efter sommaren och det görs naturligtvis först när
ni begärt detta.
Under juli och till den 4 augusti kommer
Sofie-kontoret hålla semesterstängt.

Uppgradering,
support och utbildning
Vi rekommenderar alla våra kunder som
har Sofie 5 eller Sofie 6 att uppgradera
till Sofie 7.4. Hur man går till väga kan ni
läsa i våra manualsidor som ni hittar på
manual7.sofie.vbm.se
Som vi tidigare informerat så ger vi inte
längre support för Sofie 5 och Sofie 6.
Den support som erbjuds rör endast hjälp
kring uppgradering. Support i Sofie 7
kommer fortsättningsvis ges efter
sommaren.

Har ni frågor och funderingar eller behöver
vägledning i uppgradering, kontakta vår
Sofiesupport AnnaKarin Wennström.
När nya Sofie introducerats kommer särskilda utbildningsinsatser i nya Sofie erbjudas. Mer information kring detta kommer
efter sommaren.
På vår blogg kan ni få mera tips:
sofie.vbm.se/blogg.

Avgifterna för nya
Sofie (Sofie 8)
De olika utgåvorna och priserna för nya
Sofie finns på vår hemsida, sofie.vbm.se/omsofie.
Uppgraderingen från Sofie 7.4 till Sofie 8 är
inledningsvis gratis, men en uppgraderingsavgift kan komma att införas framöver. Tveka
inte att kontakta oss vid frågor och funderingar som rör nya Sofie.
Har ni någon fråga som kanske andra också
vill veta svaret på, så får ni gärna ställa dem i
vårt forum. Redan nu finns det en hel del intressanta frågor med svar där: sofie.vbm.se/
forum
Läs mer om nya Sofie på vår webbplats:
sofie.vbm.se.

