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1. Om CompEx News 
CompEx News är ett nyhetsbrev för verk-
tyget Competence Explorer även kallat 
CompEx. Syftet är att uppdatera användare 
och berörda om nyheter och tips i CompEx. 
 

2. Ny Användarhandbok 
CompEx användarhandbok finns nu till-
gänglig i en ny version. Boken är utökad 
och helt uppdaterad med alla nyheter i 
CompEx 3.0. På er användares önskemål 
finns boken nu också helt på svenska. 

 
 

Kontakta Brightside om du vill köpa ditt 
eller dina kunders exemplar av användar-
handboken. Vi kan leverera boken både i 
tryckt form (spiralbunden), men även som 
pdf-fil för den som så önskar. 
 

3. Brightside AB köper CompEx 
Brightside AB köper nu källkoden och alla 
rättigheter till CompEx av IDEA-VMI AB.  
 
- Det är väldigt roligt och ett naturligt steg 
att Brightside nu också äger källkoden och 
ansvarar för all framtida utveckling säger 
Thorbjörn Rättargård, VD på Brightside AB. 

Vi på Brightside har jobbat med CompEx 
sedan lanseringen av systemet 1998 och 
ansvarat för en rad CompEx-projekt och för 
många kundrelationer och återförsäljare. 
 
Naturligtvis kommer detta inte innebära 
några praktiska skillnader för er i er dagliga 
användning av CompEx.  
 

4. Enkäter i CompEx 
Allt fler kunder har upptäckt CompEx 
fördelar när det gäller att på ett enkelt och 
snabbt göra olika typer av enkäter så som 
personalenkäter, kundenkäter och olika 
typer av utvärderingar. Kontakta oss om ni 
vill bli uppdaterade på enkätfunktionerna. 
 

5. 2005 och framtiden 
Vi vill som vanlig passa på att påminna er 
om att kontakta oss om ni har frågor eller 
när ni kommer på något nya och bra 
funktioner till CompEx. Då kan vi tidigt 
fånga upp detta och prioritera vad som 
kommer att utvecklas framöver.  
 
 
Vi önskar er alla  
en trevlig sommar! 
 
 

  
Thorbjörn Rättargård Niklas Kagevik 
070-369 84 79 070-369 84 78 
thorbjorn@brightside.se niklas@brightside.se 
 
 
www.brightside.se  eller  www.compex.se 
Du finner produktblad med mera på vår 
webbplats. Du kan även skicka mail till: 
compex@brightside.se 


