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Höstevent 2022 

Datum: 25 – 26:e oktober 

Plats: Badhotellet Tranås 

Under dessa två dagar kommer vi att köra ett flertal sessioner för att visa 

möjligheterna med iScala ERP, visa möjligheter med våra partners produkter 

samt diskutera och lära. 

Det var ett tag sedan vi kunde träffas så vi ser fram emot att kunna erbjuda 

sessioner på plats, prata med varandra samt med våra partners; 

- Nyheter från Epicor. Nuvarande version samt framtida 

- Årsmöte – vad vill ni ha från föreningen 

- Sessioner om iScala ’s standardfunktionalitet 

- Partnerprodukter för att utöka användningen 

 

Programmet; 

- Nya funktioner i senaste versionerna av iScala ERP 

- Jobba mer mobilt med iScala 

- Enkla och smarta stödfunktioner till iScala 

- Rapporter och utskrifter – Möjligheter 

- Automatisera mer med iScala 

 

 

Dessutom Årsmötet där vi hoppas ni bidrar med vad ni vill ha ut av föreningen 

så vi tillsammans bidrar till att vi löpande blir en bättre förening med en högre 

utväxling för er som medlemmar. 

 

Var med och påverka programmet genom att maila till kansliet@iscalaepicor.se 

eller skriv en rad på vår facebook-sida: 

https://facebook.com/groups/scalaepicoranvandarforening/ 
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Praktisk information 

Välkommen till detta höstmöte som tar plats den 25-26:e oktober 

Praktisk info: 

- Sessionerna är på plats på badhotellet i Tranås: http://www.badhotellet.com/ 

- Anmälan är obligatorisk och sista anmälan är 23:e september 

- Pris 

o Medlem: 1500:- 

o Icke medlem: 3000:- 

Anmäl dig nu: https://iscalaepicor.se/anmalan-hostmote-2022/ 

 

Vid anmälan följ dessa steg 

Sida 1: 

• Ange antalet medlemmar eller icke medlemmar som vill närvara 

Sida 2: 

Fyll i uppgifterna per person 

• Anmälan dag 1 samt anmälan dag 2 anger automatiskt övernattning mellan dagarna 

• Särskild anmälan kan göras för övernattning 24-25:e oktober (från dagen innan) för 

dem som önskar. Detta ingår inte i priset utan läggs till separat (1268:-) 

• Glöm inte ange ev. allergier eller annat bra vi behöver veta. 

 

Inte medlem ännu? 

Passa på att teckna medlemskap för ditt företag! 

För 2.500kr/år får ni tillgång till föreningens 

informationskanaler, olika ekonomiskt fördelaktiga 

erbjudanden, möten, seminarier och mycket mer. 
Maila kansliet@iscalaepicor.se så kontaktar vi er snarast. 

 

GDPR information 

Genom din anmälan till eventet samtycker du att dina kontaktuppgifter används för en 

deltagarlista till alla deltagare och presentatörer. (Dock ej för registrering i löpande e-post 

reklam från presentatörer.) 
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