
Tuffa tider - Jörgen har ordet 
 
Nästan dagligen får vi höra att

elpriset slår rekord
drivmedelspriserna går upp
räntorna går upp
inflationen ökar
antalet konkurser ökar väldigt mycket

När skall det vända?
  

Hjälp era kunder att spara pengar med Greenman’s produkter!
  

Våra toner är alltid billigare än original.
  

Kunden kan spara hundratals kronor på varje kassett jämfört med en originalkassett. Detta kan ge era kunder
besparingar på 1,000-tals och t o m 10,000-tals kronor på sista raden. För vissa kanske det kan vara skillnaden
mot att gå i konkurs.

  
 

Konvertera er originaltonerförsäljning till Greenman produkter. 
Bättre pris för er, bättre pris för kund plus bättre för miljön = Tripplewin 

Jörgen Wonisch
VD, Greenman AB

 
Vegetariska världsdagen
 
Den 1 oktober varje år firas vegetariska världsdagen. Denna
dag är instiftad av Internationel vegetarian Union om är en
skapas 1908 i Dresden, Tyskland.

  
Ett sätt att tänka på miljön är att äta mindre kött då
köttproduktion är en stor miljöbov när det gäller växthusgaser
och utsläpp. 93% av allt som odlas inom EU går till djurfoder
istället för mat till oss människor.

  
Oscar här på kontoret äter till största del vegetarisk kost. Har
du inte tidigare provat tipsar han om Halloumiburgare. Något
som både är väldigt gott och väldigt mättande. 🍔😁

  
Källa: https://ivu.org/  https://www.djurensratt.se/
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OBS! - HP har precis nu genomfört en
uppdatering på mjukvaran för CF530
&CF540 serierna.
 
 
Toner som sitter i skrivaren fungerar utan anmärkning även om
mjukvaran uppdateras.

 Nya Greenman toner som skall installeras fungerar bara om kunden
inte gjort den nya mjukvaruuppdatering på skrivaren. Tack och lov är
det väldigt sällsynt att kunderna uppdaterar mjukvaran på dessa
skrivare.

  
De flesta uppdateringar är ofarliga för våra användare av
Greenmanprodukter, men ibland lägger originaltillverkarna in en ändrad kod i mjukvaran – som nu är fallet med
CF530 & CF540 serierna. Detta gör att våra tonerkassetter eller bläckpatroner helt plötsligt inte fungerar, eller att
det tar stopp när en ny produkt installeras.

 Oftast fungerar de fortsatt om de redan satt i skrivaren när uppdateringen gjordes.
  

Senaste åren är det främst HP913/953/973, CF540A/X som det har inträffat på.
  

Nyligen hände det även med Ricoh IMC2000, 3000 samt 4500 serierna. Här slutade tonerkassetter som satt i
skrivaren att rapportera tonernivåer, vilket ger problem när skrivarna är installerade i ett MPS program som
exempelvis vår Autotonertjänst.

  
 
Så än en gång är vårt råd till er att se till att era kunder INTE har  automatisk uppdatering förvalt på sina skrivare.

  
Det är också otroligt viktigt att ni informerar era kunder om att det inte är Greenman’s produkter som är
otillförlitliga utan att orsaken helt och hållet är att skrivartillverkaren har ändrat koden i mjukvaran.

Joakim Palmqvist
Visste du att...
Joakim är en av våra goa lagerkillar. Han är född och
uppvuxen i Norrköping och har jobbat på Greenman
sedan 2004. Helt nyligen chockade han oss alla här
på kontoret då han efter över 15 år med långt hår kom
alldeles snaggad. 😍

  
Enligt ryktet i korridorerna är Jocke fenomenal på att
göra smörgåstårta.

  
På fritiden blir det en del dataspel och serietittande.
En av favoritserierna är "What we do in the shadows?"
För övrigt blir det en hel del figur- och brädspel med
kompisar. Jocke spelar även rollspel.

 
Fem snabba med Jocke
 
1. Ditt bästa tips för att må bra?

  
Sova ordentligt

  
2. Senaste SMS?

  
Diskussioner om frisyren med en kompis

  
3. Vad är det bästa med Greenman?

  
Kollegorna

  
4. Vad kan du inte vara utan?

  
Min dator

  
5. Vad gör du på fritiden?

  
Spelar rollspel och brädspel med vänner.



 
Jocke ställer alltid upp och hjälper oss att lösa vad vi
än behöver hjälp med. Han är en toppengo och
uppskattad kollega.

 
 

Greenman - 30 år
Företaget firade förra året 30 år. Tyvärr härjade pandemin som värst så
firandet fick skjutas upp, men nu äntligen har vi fått fira.

  
Fredagen den 14 oktober var hela personalen bjuden på middag på
Restaurang GIN i Norrköping. Där avnjöt vi en sexrättersmeny och
några bonusrätter. Vi fick mumsa på allt från kummel, oxe, gös och
kyckling i en alldeles fantastisk blandning. En otrolig smak- och
dryckesupplevelse.

  
Nu ser vi fram emot de kommande 30 åren. 💚💚😍💚💚

  

Till hemsidan | Webshop 

Avanmälan

http://www.greenman.se/
http://shop.greenman.se/

