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Med Tyringe får du
digitalt flyt i dina aﬀärer

Förenkla er hantering av
användarkonton
Den omfattande digitaliseringen har lett till allt fler system med tillhörande användarkonton på
arbetsplatserna. Detta kan leda till svårigheter att få kontroll, överblick och harmoniserad policy
för användare och deras lösenord.
Nu ger vi er möjligheten att använda ert vanliga användarkonto även för att logga in i TIS. Detta sker
genom att koppla TIS till ert system för kontohantering, till exempel Microsoft Azure Active Directory.
Förutom en förenklad hantering för användaren, som bara behöver hålla reda på ett användarnamn och
lösenord, så finns det även en rad fördelar för företaget:
•
•
•
•

Lösenordet följer er policy - längd, tecken m.m.
Ni styr själva hur ofta lösenordet behöver bytas
Vid inaktivering av konto i ert system, så försvinner även tillgången till TIS
Återställning av bortglömt eller utgånget lösenord följer automatiskt era riktlinjer

Vill du veta mer kontakta din kundansvariga eller skicka ett mail till info@tyringe.com.

Slopat krav på sigilldosa
Minns ni att vi för en tid sedan informerade er
om att Tullverket har slopat sitt krav på en
personlig sigilldosa vid inskickningar av elektroniska tulldeklarationer?
Dosorna är sedan en tid tillbaka borttagna
hos flertalet av våra kunder med lyckat
resultat. Ni kan såklart fortfarande välja att
kvar dem om så önskas.
Vill ni ha hjälp med att bli av med dosorna
eller har ni några andra funderingar? Hör av er
till er kontaktperson hos oss!
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Connecta
med oss!
Följ oss gärna på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/124445/admin/

Tulldagen 2020
Tyvärr så är tulldagen 2020
inställd på samtliga orter,
Stockholm, Göteborg och
Malmö. Men vi ser fram
emot att träﬀa er på nästa
års tulldagar.

VD har ordet
Denna vår 2020 kan vi vara överens om att vi
aldrig upplevt något liknande. Pandemin slog
skoningslöst mot oss alla och vi hoppas att vi
aldrig någonsin får uppleva något liknande. Alla
pratar om ett före och efter denna händelse.
Alla med olika perspektiv men ingen opåverkad.

förbättringar. Redan nu finns det tankar och idéer
om att undvika nästa pandemi, hur förbereder
man sig på bästa sätt, vad kan vi göra annorlunda?
Tyringe ställer mer än gärna upp att diskutera
dessa problem och hjälpa till med lösningar. Vi
tror att den som anpassar sig till det nya och lyckas
göra det snabbt är lyckligast. En hög flexibilitet i
lösningen är troligtvis en framgångsfaktor även i
framtiden.
Vi ser att det lyckligtvis börjat röra på sig igen och
vi hoppas att alla snart är tillbaka på samma nivå
som tidigare. Det blir kanske på exakt nivå som
förr eller strax under, för den som anpassat sig till
det nya kan det t o m bli bättre!
Vi på Tyringe önskar alla våra kunder och samarbetspartners en välförtjänt trevlig sommar.
Fredrik Winbladh
CEO

I min dialog med kunder och företag så är det förvånansvärt liknande diskussioner oavsett om pandemins konsekvenser varit positiva eller negativa.
Det handlar om att bli eﬀektivare, öka graden
av automation, digitalisering och ökad kvalitet.
Ursprungligt behov är såklart varierande, en del för
att undvika personberoende och kostsamt manuellt arbete medan andra passar på att fokusera på
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En riktigt skön sommar
önskar vi på Tyringe
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