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Möt PeOVA som inte tar 
sig vatten över huvudet!

PeOVA erbjuder tjänster inom områdena 
miljö, rå- och dricksvatten.

Med mer än 45 års kunskap och erfarenMed mer än 45 års kunskap och erfaren-
het kan Per Olof Skoglund  erbjuda stan-
dardutformad eller specialanpassad utbild-
ning både för beställare och deltagare.

Hannells IT har  skapat en webbaserad 
utbildningsplattform för PeOVA Utbildningar 
AB. Per Olof Skoglund berättar om sitt 
samarbete med Hannells IT:

”Hannells IT har hög kompetens och till-
gänglighet samt vänligt bemötande. Här är 
inget för svårt. För mig som liten närings-
idkare nns alltid en utgång från IT-värdens 
fantastiska labyrinter hos Hannells IT.  Deras 
insatser och kreativa ideér betyder mycket 
för det lilla företaget vars kärnverksamhet 
är annat än just IT-frågor”. 

PeO, PeOVA Utbildningar AB

Läs mer på: www.peova.com

Vi nns på Timbanken!
Känner du till att du kan ta  hjälp av oss 
genom Timbanken? 

Timbanken är Region 
Hallands affärsutvecklar-
stöd för dig som vill 
utveckla ditt företag eller utveckla ditt företag eller 
planerar att starta ett. 

Genom Timbanken kan du få upp till fem 
kostnadsfria timmar för konsultation. Det 
kan gälla allt från marknadsföring och 
grask formgivning till Igrask formgivning till IT-lösningar och digi-
talisering. Vi hjälper dig att utveckla ditt före-
tag inför framtiden. 

Läs mer på: www.timbanken.se

Nya Dataskydds-
förordningen
Nästa år får hela EU en ny gemensam 
lagstiftning som reglerar hur företag får 
behandla personuppgifter. Det kan bli känn-
bara avgifter om man inte följer reglerna. 
Därför bör du redan nu tänka på hur ditt 
företag påverkas.  Hannells IT vägleder dig 
och hjälper dig att anpassa din hantering av 
personuppgifter för att möta de nya kraven.
Hör av dig så bokar vi ett möte! Hör av dig så bokar vi ett möte! 

Ring oss på 0346-555 10.

Vi nns här hela sommaren!

Glad sommar önskar 
vi på Hannells IT!
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