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PPrreesssseebbeerriicchhtt    
  

BBFFZZ  sstteelllltt  nneeuueess  RReeaalleess  ddeess  EERRPP  SSyysstteemmss  CCIIMMOOSS  vvoorr  
KKuunnddeenn  aauuss  ggaannzz  EEuurrooppaa  wwaarreenn  ddaabbeeii  
KKuunnddeenn  aauuss  ggaannzz  DDeeuuttsscchhllaanndd  uunndd  EEuurrooppaa  
bbeessuucchhtteenn  ddiiee  VVoorrsstteelllluunngg  ddeerr  nneeuueenn  CCIIMMOOSS  
VVeerrssiioonn  77..1100  iimm  SSeemmiinnaarrzzeennttrruumm  iinn  SScchhwwääbbiisscchh  
GGmmüünndd..  „„DDaass  IInntteerreessssee  wwaarr  ssoo  ggrrooßß““,,  ssoo  

MMaarrkkeettiinngglleeiitteerr  SSeebbaassttiiaann  SScchhuusstteerr,,  „„ddaass  wwiirr  eeiinnee  TTeeiillnneehhmmeerrsseelleekkttiioonn  vvoorrnneehhmmeenn  mmuusssstteenn““..  
  
SSoo  kkaamm  eess,,  ddaassss  aallllee  ttyyppiisscchheenn  CCIIMMOOSS  --  EEiinnssaattzzbbeerreeiicchhee  vveerrttrreetteenn  wwaarreenn::  MMaasscchhiinneennbbaauu,,  
AAnnllaaggeenn--  uunndd  WWeerrkkzzeeuuggbbaauu,,  SSttaahhllbbaauu,,  DDrreehh--  uunndd  FFrräässtteeiillee,,  KKuunnssttssttooffffbbeeaarrbbeeiittuunngg,,  
AAuuttoommoobbiillzzuulliieeffeerreerr  uunndd  HHaannddeell..  DDaass  SScchhöönnee  aann  ddiieesseemm  wwiicchhttiiggeenn  TTaagg  sseeii,,  ssoo  SScchhuusstteerr,,  
ddaassss  ssiicchh  uunntteerr  ddeenn  aannwweesseennddeenn  KKuunnddeenn  aauuss  ddeerr  GGrrüünndduunnggsszzeeiitt  bbeeffäännddeenn..  BBFFZZ  ffeeiieerrttee  iimm  
HHeerrbbsstt  22000099  sseeiinn  2200  jjäähhrriiggeess  BBeesstteehheenn..  DDiieess  sseeii  eeiinn  eeiinnddeeuuttiiggeess  SSiiggnnaall  ddeerr  KKuunnddsscchhaafftt,,  
ddaassss  ssiiee  mmiitt  ddeerr  FFiirrmmeennpphhiilloossoopphhiiee  „„jjeeddeerrzzeeiitt  mmiitt  jjeeddeemm  KKuunnddeenn  eeiinn  BBiieerr  ttrriinnkkeenn  zzuu  kköönnnneenn““  
sseehhrr  zzuuffrriieeddeenn  sseeii..  DDaazzuu  mmüüssssee  nniicchhtt  nnuurr  ddiiee  QQuuaalliittäätt  uunndd  ZZuuvveerrlläässssiiggkkeeiitt  ssttiimmmmeenn,,  aauucchh  ddaass  
EEiinnggeehheenn  aauuff  ddiiee  KKuunnddeennwwüünnsscchhee  sseeii  eeiinn  HHaauuppttmmeerrkkmmaall  ddeerr  FFiirrmmeennpphhiilloossoopphhiiee..  „„ZZuuhhöörreenn,,  
vveerrsstteehheenn,,  uummsseettzztteenn““  sseeiieenn  EEiiggeennsscchhaafftteenn,,  ddiiee  iimm  hheeuuttiiggeenn  sscchhnneelllllleebbiiggeenn  ZZeeiittaalltteerr  nnoocchh  
mmeehhrr  uunndd  bbeewwuusssstteerr  zzuumm  TTrraaggeenn  kkoommmmeenn  mmüüsssstteenn..  
  
DDiiee  EErrwweeiitteerruunnggeenn  ggeeggeennüübbeerr  CCIIMMOOSS  77..99  wwaarreenn  eennoorrmm  uunndd  bbeettrraaffeenn  ffaasstt  aallllee  BBeerreeiicchhee  ddeess  
EERRPP  SSyysstteemmss..  SSoo  wwuurrddee  uu..aa..  ddeerr  BBeeddiieennkkoommffoorrtt  ggeesstteeiiggeerrtt,,  ddiiee  BBeettrriieebbssmmiitttteellvveerrwwaallttuunngg  
iinntteeggrriieerrtt,,  RReekkllaammaattiioonnssmmaannaaggeemmeenntt  eerrwweeiitteerrtt  ((88  DD  RReeppoorrtt)),,  nneeuuee  RReeppoorrttss  kkrreeiieerrtt  uunndd  ddiiee  
PPeerrffoorrmmaannccee  ggeesstteeiiggeerrtt..  AAuucchh  ddiiee  SScchhnniittttsstteelllleenn  zzuu  CCAADD,,  DDookkuummeenntteennaarrcchhiivviieerruunngg  ((EELLOO,,  
vvoorrggeesstteelllltt  dduurrcchh  ddiiee  PPaarrttnneerrffiirrmmaa  SSooffttMMaattee  aauuss  SSttuuttttggaarrtt)),,  BBDDEE((PPaappiieerraarrmmee  FFeerrttiigguunngg))  uunndd  
FFiinnaannzzbbuucchhhhaallttuunngg  wwuurrddeenn  eerrwweeiitteerrtt..    
EEbbeennffaallllss  iisstt  CCIIMMOOSS  mmiitt  ddeerr  VVeerrssiioonn  77..1100  ffüürr  ddeenn  EEiinnssaattzz  uunntteerr  MMSS  --  WWiinnddoowwss  77  ((3322  uunndd  6644  
BBiitt))  uunndd  MMSS  --  SSeerrvveerr  22000088  ssoowwiiee  SSaammbbaa  ffrreeiiggeeggeebbeenn..  AAuucchh  ddeerr  EEiinnssaattzz  uunntteerr  VVMM  WWaarree  
wwuurrddee  vvoorrggeesstteelllltt..  
TTrroottzz  üübbeerr  11330000  EErrwweeiitteerruunnggeenn  sstteelllltteenn  ddiiee  TTeeiillnneehhmmeerr  ffeesstt,,  ddaassss  aauucchh  mmiitt  ddiieesseemm  UUppggrraaddee  
ddeemm  BBFFZZ  ddaass  KKuunnssttssttüücckk  ggeelluunnggeenn  wwaarr  ddaass  ssiicchh  jjeeddeerr  BBeennuuttzzeerr  wwüünnsscchhtt::  ddiiee  nneeuuee  VVeerrssiioonn  
oohhnnee  ggrrooßßee  SScchhuulluunnggss--  uunndd  UUmmggeewwööhhnnuunnggssaakkttiioonneenn  ssooffoorrtt  bbeeddiieenneenn  zzuu  kköönnnneenn..  „„IImm  
sscchhlliimmmmsstteenn  FFaallll  nnuuttzztt  ddeerr  BBeennuuttzzeerr  ddiiee  nneeuueenn  FFuunnkkttiioonneenn  nniicchhtt..  EEiinneenn  SSttiillllssttaanndd  ooddeerr  eeiinnee  
DDeessoorriieennttiieerruunngg  ddeess  BBeennuuttzzeerrss  wwiirrdd  iinn  kkeeiinneemm  FFaallll  vvoorrkkoommmmeenn““  ssoo  BBFFZZ..  „„DDiieesseenn  eennoorrmm  
hhoohheenn  QQuuaalliittäättssssttaanndd  rreeaalliissiieerreenn  wwiirr  nnuurr,,  wweeiill  bbeeii  uunnss  jjeeddee  VVeerrssiioonn  bbiiss  zzuu  2244  MMoonnaattee  vvoorr  ddeerr  
FFrreeiiggaabbee  ggeetteesstteett  wwiirrdd““..  AAllss  BBeewweeiiss  wwuurrddee  ddiiee  NNaacchhffoollggeevveerrssiioonn  VVeerrssiioonn  77..1111  ddeerreenn  
EErrsscchheeiinneenn  ffüürr  22001111  ggeeppllaanntt  iisstt,,  kkuurrzz  vvoorrggeesstteelllltt..  
  
„„MMeeiinn  EEDDVV  TTeeaamm  iisstt  ssoo  wweeiitt  wwiiee  mmeeiinnee  AArrmmlläännggee  iisstt““,,  ssoollll  eeiinn  BBFFZZ  KKuunnddee  ggeeääuußßeerrtt  hhaabbeenn..  
MMiitt  ddiieesseerr  EEiinnlleeiittuunngg  wwuurrddee  üübbeerr  ddiiee  WWaarrttuunnggsspphhiilloossoopphhiiee  ddeerr  BBFFZZ  rreeffeerriieerrtt..  IInn  eeiinneemm  
VVeerrgglleeiicchh  „„wwiiee  mmaacchheenn  eess  ddiiee  AAnnddeerreenn““  wwuurrddeenn  ddiiee  KKoosstteenn  uunndd  ddiiee  LLeeiissttuunnggeenn  
ggeeggeennüübbeerrggeesstteelllltt..  „„KKeeiinnee  vveerrsstteecckkttee  KKoosstteenn““,,  uunnbbeeggrreennzztt  uunndd  kkoosstteennlloosseenn  SSuuppppoorrttaannrruuffeenn,,  
ppeerrssöönnlliicchheenn  AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr  uunndd  kkoosstteennlloossee  UUppddaatteess  ssiinndd  ddiiee  wwiicchhttiiggsstteenn  MMeerrkkmmaallee  ddeerr  
BBFFZZ  WWaarrttuunngg..  DDeemmeennttsspprreecchheenndd  vvoolllleerr  LLoobb  ääuußßeerrtteenn  ssiicchh  vveerrsscchhiieeddeennee  TTeeiillnneehhmmeerr  
ööffffeennttlliicchh..  EErrffrreeuulliicchh,,  ddaassss  ddiiee  WWaarrttuunnggssppaauusscchhaalleenn  iinnffllaattiioonnssbbeerreeiinniiggtt  nniicchhtt  ssttiieeggeenn..  


