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Nyhetsbrevet "Capitex
Informerar" ges ut 11 ggr/år
av Capitex Program AB. Du
når oss på följande adres-
ser: Svensknabben, Box
751, 391 27  Kalmar,
samt Ringvägen 9D,
118 23 Stockholm.
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I N N E H Å L LVälkommen till nya
www.capitex.se!

Sedan några veckor ligger Capitex nya sajt ute på
Internet för att serva dig med information. Här
hittar du nyheter, produktinformation, gällande
programversioner, priser, utbildningar, svar på de
vanligast frågorna, telefonnummer och adresser.
Kort sagt - det mesta. Snabbt, enkelt och bekvämt.
Välkommen!

Forts. på sid 4
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Hemsida på Internet:
www.capitex.se

Citera gärna ur tidningen, men ange
källa!

Redaktion
Detta nyhetsbrev distribueras till
Capitex kunder som har serviceavtal.
Upplaga: ca 4 500 ex.

Redaktör:  Åsa Holm
Tel. 0480-44 74 24

Ansvarig utgivare:
Göran Pettersson
Tel. 08-720 36 50

Företagen i Capitex-gruppen har bytt telefonväxel. Nu kan du nå
varje bolag via eget växel- och faxnummer (under en övergångsperiod
fungerar även vårt gamla nummer). Samtliga medarbetare har
dessutom direktnummer så att vi ska bli lättare att nå. Fråga din
kontakt på Capitex om hans/hennes nummer nästa gång ni talas
vid! Nedan följer en lista på de viktigaste nya telefon- och fax-
numrena.

Vi har nya
nummer!

Klipp ut och spara!

Redaktör´n
har ordet

Tel. växel: 0480-44 74 00
Fax: 0480-44 74 01

Tel. växel: 0480-44 74 50
Fax: 0480-44 74 51
Web-grupp: 0480-44 74 60

Tel. växel: 0480-44 74 90
Fax: 0480-44 74 91

Tel. växel: 08-720 36 50
Fax: 08-720 36 30

Kontakta Capitex IT-support

Behöver du hjälp?

Tel. 0480-44 74 44
Fax: 0480-44 74 01
E-post: support@capitex.se

Capitex-gruppens

Nya telefonnummer!

Tel. växel: 0480-44 74 70
Fax: 0480-44 74 71

Känns din arbetsplats som en
ketchupflaska? Först händer ingen-
ting, och sen ingenting. Så plötsligt,
utan förvarning, finns inte längre
någon återvändo. Och för en sekund
ångrar man att man vände på
flaskan. Men man finner sig ganska
snabbt, för ingen vill väl egentligen
tillbaka? Ketchup är dessutom gott!

Den senaste tiden har varit hektiskt
på Capitex, tidningen är därför
fullmatad med nyheter som berör
alla våra kunder. Bl a är rykande
färska programversioner, inne-
hållande nyheter och förbättringar,
just nu på väg till dig. För att
förbättra servicen har vi nyligen
bytt telefonväxel och därmed även
telefon- och faxnummer. Capitex
Kundservice har genomgått en
omorganisation och bytt namn till
IT-support. Dessutom har vi för-
stärkt organisationen med två nya
medarbetare som du får lära känna
lite bättre i nästa nr. Men som tur
är behöver du inte hålla alla
nyheter i minnet, det räcker med en
-  www.capitex.se…där står de.

Åsa Holm
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Nytt nummer
Nu kan du nå samtliga medar-
betare i gruppen på respektives
direktnummer, men eftersom vi
inte alltid är på plats personligen
rekommenderar vi att du ringer
vårt gemensamma nummer 0480-
44 74 44 – så får du alltid hjälp! Du
kan även nå oss via vår nya e-
postadress, support@capitex.se

Inget kö-system
En annan nyhet är att vi plockat
bort vårt gamla kö-system. Om vi
inte har möjlighet att svara på ditt
samtal för tillfället kan du välja att
bli kopplad till telefonist eller att
lämna ett meddelande i vår röst-
brevlåda, så ringer vi upp dig så
fort vi kan.

Kundservice

Hitta svaren
på vår hemsida!

Glöm inte heller att besöka vår nya
webb-service, www.capitex.se. En
ny uppdaterad och mer informa-
tiv sajt där du hittar svaren på en
hel del frågor. Via denna sajt kan
du även lämna synpunkter direkt
till utvecklarna.

Med dessa nyheter hoppas vi för-
bättra vår kommunikation med dig
som kund ytterligare.

Magnus Johnsson
IT-support

Är du van att ringa och fråga efter ”kundservice”? Vi finns
fortfarande kvar men byter efter en omorganisation namn till IT-
support. IT-support besvarar tekniska frågor samt användarfrågor
för samtliga bolag i Capitexgruppen.

blir IT-support

Nu finns det två nya objektlistor i
Mäklarsystem, ”Lista över objekt
med köpare – Intern” och ”Lista
över objekt med säljare och kö-
pare”. I listorna skrivs objekten ut
grupperade efter status, dvs sålda
objekt för sig, objekt till salu för sig
etc. Denna lista kan t ex vara bra
när man vill få en överblick över ett
projekt, vilka objekt som är till salu,
sålda, reserverade etc.

Nyhet i Mäklarsystem!

För objekt med status Reserverad,
Såld eller Uthyrd, skrivs även upp-
gifter om reservations- kontrakts-
tillträdesdatum, handpenning,
provision och uppgifter om kö-
pare ut.

I ”Lista över objekt med säljare och
köpare” skrivs förstås uppgifter
om säljare ut också.

De båda listorna ersätter följande
tre listor:
- Lista över objekt - Backlog
- Lista med namn och adress

- säljare
- Lista med namn och adress

- köpare

Magnus Johnsson
Capitex IT-support

Nya utskrifter
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Produkter
Under rubriken "Produkter" hittar du givetvis information om våra
program, priser och vilka versioner som gäller. Vi har även  skapat
speciella sidor för dig som arbetar med boende, försäkring eller skatt, så
att du snabbt hittar information och nyheter som berör just dig!

Under "Produkter"hittar du också våra utbildningar, vad de innehåller,
vägbeskrivning och karta till kurslokalen etc. Självklart kan du anmäla
dig direkt på hemsidan! Capitex Informerar  återfinns också här, och kan
numera läsas/laddas hem som pdf-fil. (Detta filformat, som är ypperligt
för distribution av information,kan du  läsa mer om på vår hemsida!)

Forts från framsidan.

Nyheter
Här hittar du de senaste nyhe-
terna från Capitex, som att vi har
bytt telefonnummer och annan
kundinformation men även artik-
lar som behandlar nya lagförslag
mm. Sidan är dock under utveck-
ling, så den som lever får se...

Jag kan inte se Capitex hemsida!
Allt fler sajter använder idag Flash, så även Capitex. Det är ett litet program för
att  visa rörliga bilder på Internet. Om du inte redan har det installerat får du när
du går in  på Capitex hemsida frågan om du vill göra det (se bilden till höger). Klicka
"Ja" och programmet installeras automatisk på några sekunder. Nu kan du se
effekterna på alla hemsidor som använder Flash. Mycket nöje!

Välkommen till nya www.capitex.se!
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IT-support
Den som söker skall finna...
På IT-supports sidor finns mycket hjälp att få för dig som har kört fast
eller kanske vill du bara  lära dig mer. Du hittar t ex svar på de vanligaste
frågorna och bra länkar till  drivrutiner, programvaror och sökmotorer.
Här finns också telefon- och faxnummer och e-postadresser för dig som
vill komma i kontakt med IT-support .

Låt oss veta vad du tycker!
För dig som har tips eller förslag, finns ett färdigt
formulär för att underlätta för dig. Skicka gärna in det!

Företaget
Här hittar du förutom en presen-
tation av företaget och persona-
len, även vår miljöpolicy, lediga
platser, och självkart informa-
tion om var vi finns och hur du
hittar hit. Har du vägarna förbi
- besök oss gärna!

Webbkarta
Webbkartan är till för att du snabbt ska
få en överblick av vår sajt och vad den har
att bjuda på. Dessutom kan du snabbt och
lätt hitta det du söker, då alla rubriker i
kartan är länkade.
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Fel e-postinställningar
dyrt i längden!
Idag är e-post ett bra alternativ för snabba och bekväma kontakter. Många har därför alltid ett e-
postprogram, av typ Outlook Express eller Netscape Mail, igång i datorn. Men har du tänkt på hur
programmet är inställt? Felaktiga e-postinställningar kan bli dyrt i längden.

Det är viktigt hur du ställer in ditt
e-postprogram. Har du ställt in i
programmet att det ska kolla efter
nya e-post efter t ex 15 minuter och
samtidigt har markering för ”au-
tomatisk anslutning” kan det bli
kostsamt. Det innebär nämligen
att det varje kvart, så länge du har
programmet igång, sker en upp-
koppling. Har du ISDN går det
dessutom så snabbt (och inget
modem sprakar) att det kan vara
lätt att missa  vad datorn gör i bak-
grunden. Är ni dessutom flera i ett
nätverk som har liknande inställ-
ningar i e-postprogrammet blir det
många uppkopplingar per dag.

Är kontoret anslutet till Internet
via fast förbindelse eller betalar en
fast summa per månad (vid tex
kabelmodem) är det inga extra
kostnader att ha ett kort intervall
inställt. Har du modem eller ISDN
bör du dock kontrollera dina e-
postinställningar.

Ändra inställningar
I Outlook Express (bild 1) kan du
kontrollera inställningarna för e-
posten i menyn ”Verktyg” och ”Al-
ternativ”. Under fliken ”Allmänt”
står  tidsintervallet mellan varje
kontroll. Kontrollera också vad
som står om automatisk anslut-
ning. Justera vid behov.

Använder du CheckMail (bild 2)
bör du kontrollera inställningarna
även där. Högerklicka på den lilla
CheckMail-ikonen nere till höger
och väljer sedan "Egenskaper" i
menyn. Under fliken "Kontroll" och
valet "Tid mellan kontroller" ser
du med vilket intervall program-
met kollar efter e-post.

Vill du veta mer?
Mer information om hur man an-
vänder Outlook Express, eller ditt
e-postprogram, kan du få av din
Internetleverantörs kundtjänst.
Till varje Internetabonnemang bru-

kar det ingå gratis Internetsupport.
Oftast har de dessutom ett 020-
nummer.

Magnus Johnsson
Capitex IT-support

Bild 1.
Outlook Express

Bild 2.
CheckMail
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VD kan inte vara tyst...

En sammankopplad värld – Internet i Sverige
I förberedelsen inför en presentation nyligen roade jag mig med att söka efter
fakta och nyckeltal relaterade till Internet i Sverige. Nedanstående fakta är
hämtade från SIFO och avspeglar statistik för augusti månad i år, 1999.
Även om vi på Capitex dagligen jobbar med frågor relaterade till Internet
så måste jag tillstå att siffrorna ändå överrumplade mig en aning. Det är
utan tvekan så att användningen av Internet i Sverige är stort, ja till och med
mycket stort.

3 179 000 (44.9%) av den svenska befolkningen mellan 12-79 år surfade under augusti
1 317 000 (41,4%) av totalt antal surfande svenskar var kvinnor
1 875 000 surfande i stort sett dagligen
Mer än 45% av dessa surfande svenskarna var över 35 år
35% av surfandet var på shoppingsajter
15% av surfandet var på bostadssajter

Jag vet inte hur många av dessa surfare som var inne på någon av era sajter kära kunder, men jag är
övertygad om att det var en hel del. Oavsett det så kan vi nog vara överens om att det är en utmaning
för såväl oss som för er att hitta rätt med Internet. Det är inte svårt för mig att identifiera vad vi på Capitex
måste fokusera i vår produktutveckling, Internet-integration. När vi bygger IT -lösningar idag pratar vi
mycket om att ’kapsla’ in funktionalitet i flexibla moduler som kan kombineras i olika helhetslösningar.
Det kommer vi att göra, men vi kommer också att aktivt söka och därmed ’kapsla’ in Internets möjligheter
i våra lösningar. Vi kommer hela tidenatt ställa oss frågan ”Vad är det som gör Internet utmärkt just för
er och hur ska vi arbeta med Internet för att få in just detta i våra lösningar till er?

Lasse G

Lasse Gunnarsson

Just nu arbetar vi som bäst med att
skicka ut höstens versioner av
Capitex Windows-program till er.
Eftersom vi kommer att skicka ut
flera tusen CD-skivor, gör vi det i
omgångar så ni snabbt kan komma
i kontakt med Capitex IT-support
(tidigare Kundservice), om ni
skulle behöva deras stöd. Leve-
ranserna kommer därmed att pågå
under några veckor, men vi räknar
med att alla ska få sina Capitex-
program under november månad.

Vad är nytt?
Denna leverans är den årliga upp-
dateringen av programmen med
årsbyte i beräkningsprogrammen
och nya blanketter i Mäklarsystem.

Höstens uppdatering
Vilka ändringar som gjorts i res-
pektive program kan ni läsa om i
dokumentet ”Nyheter i denna ver-
sion” som ni hittar i menyn Hjälp
i respektive program. Det är en-
dast beslutade regler som ingår i
programmen,  men vi har även lagt
in de föreslagna nya gränserna för
statlig skatt och den nya pensions-
avgiften. Dessa värden kan ni
själva ändra i inställningarna om
ni vill räkna med andra värden.

Uppdatera via
Internet

Samtliga program som levereras
på CD kan även hämtas ner via
”Programuppdatering via Inter-

net”. Du kan läsa mer om denna
smidiga uppdateringsmetod på
vår hemsida www.capitex.se.
(Även du som uppdaterar dina
program via Internet kommer att
få en CD med posten.)

Nästa uppdatering
Nästa leverans kommer att påbör-
jas i månadsskiftet jan/feb år 2000.
Den leveransen kommer bl a att
innehålla de nya skatteregler som
beslutas i december samt de nya
kommunalskattesatserna, bil-
förmånsvärdena, aktielistorna
och blanketterna för 2000.

Stephanie
Nyblom Gunnarsson
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Avsändare

CAPITEX AB
Box 751, 391 27 Kalmar

Tel. 0480-174 00  Fax. 0480-243 50

Sänd talongen till:

Box 751, 391 27  Kalmar
Fax 0480-44 74 01
Tel 0480-44 74 00

Höstens Utbildningar

Kursdatum Plats Utbildning Anmäl
DECEMBER

❏ Ti 7/12 Stockholm Mäklarsystem Grundkurs 24/11

❏ On 8/12 Stockholm Mäklarsystem Fortsättningskurs 25/11

❏ To 9/12 Stockholm Systemkurs 1/2 dag, fm 26/11

❏ To 9/12 Stockholm Internetkurs 1/2 dag, em 26/11

❏ To 16/12 Stockholm Hyresförmedling 4/12

Lär dig hitta alla finesser och funktioner, så att du utnyttjar ditt program på bästa sätt. Gå en kurs!
Nedan presenteras Capitex kurser för december. Mer fakta om kurserna, priser samt tid och plats hittar
du på Capitex hemsida www.capitex.se. Välkommen!

Företag ............................................................ Kundnr ...................................

Deltagare .........................................................................................................

Adress .............................................................................................................

Postnr/ort .........................................................................................................

Tel ..................................................... Fax ......................................................

E-post till kontaktperson ..................................................................................

med programmet har tillgång till
det och att alla inställningar är
rätt. Dessutom har vi en liten ”Kom-
igång”-utbildning så att ni kan
komma igång att arbeta med pro-
grammen omgående och kan nyttja
alla funktioner som Capitex olika
program erbjuder.

Ny Kom-igång-service

Under en för- eller eftermiddag kan
vi på Capitex IT-support besöka er
och hjälpa till så att ni snabbt  kom-
mer i gång med era Capitex pro-
gram. Vi ser till att era program
installeras, att ni har rätt versioner
inlagda och att alla kopplingar
fungerar. Vi ser även till att de
personer i företaget som skall jobba

Har du startar nytt företag eller kanske investerat i ett nätverk? I så fall vet du hur tidsödande det kan
vara att få all teknik att fungera tillsammans, och tid är ju som bekant pengar. Därför finns Capitex
Kom-igång-service!

Vi vill att alla ska ha möjlighet att
anlita Capitex Kom-gång-service,
därför kostar servicen endast 2 500
kr exkl. moms, förutsatt att vi kan
kombinera resan med andra akti-
viteter.

Daniel Petersson
daniel.petersson@capitex.se

Capitex IT-support till er tjänst!


