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Hurra! I dag fyller vi 
på Hannells IT 8 år!!!
Stort tack till er alla kunder och samar-
betspartners! Vi är så stolta och glada för 
att vi får ta del av era verksamheter  och 
intressanta utmaningar. Ni inspirerar oss 
och har satt guldkant på det här året!

Nu ser vi fram emot ett nytt år tillsammans 
med er och nya guldkunder!

Smart nyhet!
Få smart hantering av 
tid och arbetsorder med tid och arbetsorder med 
Vismas nya lösning! 

I Visma Tid Smart är det  enkelt att rappor-
tera både fakturerbar tid, interntid, från-
varo, övertid, lönetillägg, resor och 
materialåtgång - allt i en enda lösning.

Vi som partner till Visma hjälper Er gärna!

Vi söker IT-konsult!
Är du IT-konsult och vill bli en i vårt team? 
Eller kanske kan du tipsa oss om någon? 
Kontakta Hannells IT på info@hannellsit.se

Ett företag som fattat galoppen! 
- Åsjömad Semin & Avel
Jeannette och Frank Lilja driver Åsjömad 
med måttot ”Från spermie till sporthäst!” 
Hannells IT ck förtroendet att skapa deras 
nya hemsida. Här berättar Jeannette om  
vårt samarbete:

”En gammal trött hemsida hade spelat ”En gammal trött hemsida hade spelat 
ut sin roll för vårt företag.  Via företags-
centrum i Laholm knöts första kontakten centrum i Laholm knöts första kontakten 
med Hannells IT som blev en perfekt 
matchning till vår verksamhet. I september 
lanserade vi en modern och fantastiskt n 
hemsida som numera kan ta hand om 
bokningar och rådgivningstjänster och 
sparar oss en massa tid.

Vi har fått den bästa och snabbaste Vi har fått den bästa och snabbaste 
uppbackning som kan tänkas i upp-
starten och är jättenöjda och stolta över 
utvecklingen av asjomad.se. Vi ser redan 
möjligheter att vidareutveckla sidan 
och sköta mycket kundkontakt på ett 
snabbare och bättre sätt.”

Jeannette Lilja, Åsjömad Semin & Jeannette Lilja, Åsjömad Semin & Avel
 

Snart dags igen!

Hannells IT är även 2019 stolta sponsorer 
till Företagarnas Awardparty. Festligheterna 
äger rum den 2 mars på Strandbaden. 
Vi ses där! Läs mer på: awardparty.se
 

http://asjomad.se/
http://awardparty.se/Falkenberg.aspx
https://www.hannellsit.se/

