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Løsning målrettet kølebranchen

SAP B1 COOL TIL KØLEBRANCHEN
Projektstyring
Økonomisk overblik på alle projekter. Forbrug af
timer, ressourcer og materialer registreres løbende
således du har 100 % overblik over projektets udvikling. Et projekt med en utilsigtet økonomisk
udvikling vil dermed hurtigt blive synligt og der kan
tages action.
Når et projekt er afsluttet genereres en endelig resultatopgørelse på projektet – du kan dermed vurdere
rentabiliteten på samtlige af virksomhedens projekter.

PROJEKTSTYRING
BLIV KLAR TIL ISO 9000
CERTIFICERINGEN
ANLÆGSREGISTRERING

Dokumenthåndtering
Alle relevante dokumenter, såsom indplaceringsskemaer, kvalitetsopfølgning, tegninger mv. er
tilknyttet den enkelte kunde i SAP Business One.
Vigtige dokumenter er derfor altid lige ved hånden,
ligesom tilbud, ordrer og fakturaer let kan findes.
Alle dokumenter kan nemt og hurtigt enten mailes
ellers skrives ud.

ONLINE KOMMUNIKATION
MED SERVICE BILER

Overskuelig arbejdsseddel til medarbejdere
Når en kunde kontakter dig for at få udført en opgave, registreres denne i systemet. På baggrund at
registreringen udskrives der en arbejdsseddel, som
overdrages til den person, der skal udføre opgaven.
På arbejdssedlen noteres forbruget af materialer
samt tidsforbruget hos kunden. Arbejdssedlen tastes
herefter i systemet, og faktureringen kan gennemføres.

LAGERSTYRING

MULIGHED FOR HÅNDHOLDT COMPUTER I
BILERNE

OVERBLIK OVER OPGAVER
OG PERSONALE I OUTLOOK

Reeft
Slut med små lapper papir og gule sedler – lad dine
medarbejdere bruge håndholdte computere, og spar
tid og penge! Dagens opgaver modtages løbende på
den håndholdte computer, og medarbejderen skal
dermed ikke bruge tid på at køre forbi kontoret for at
modtage arbejdssedler.

Kontakt salgschef Kent Sølvsten for en uforpligtende demonstration.
Kent Sølvsten: +45 87 329 012 / ks@boyum-it.com
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SAP B1 COOL

OM BOYUM IT A/S

Overblik over opgaver og personale i Outlook
SAP B1 er integreret med din Outlook-kalender –
dermed kan du hurtigt og nemt få et overblik over,
hvilke personer der arbejder på hvilke opgaver mv.

Boyum IT A/S er en “Full Service Provider” med speciale i SAP
Business One og integration til samme system. Boyum IT har
implementeret ERP løsninger siden 1997 og vi har været certificeret SAP partner siden 2007.

Mulighed for håndholdt computer i bilerne
Slut med små lapper papir og gule sedler – lad
dine medarbejdere bruge håndholdte computere,
og spar tid og penge! Dagens opgaver modtages
løbende på den håndholdte computer, og medarbejderen skal dermed ikke bruge tid på at køre
forbi kontoret for at modtage arbejdssedler. Imens
arbejdet udføres, registrerer medarbejderen nemt
og hurtigt, hvilke materialer der er forbrugt, samt
hvor mange timer opgaven har taget at udføre –
dette overføres automatisk til SAP Business One,
og fakturering af kunden kan foretages. Opgaverne bliver udført, alt bliver faktureret, og administrationen bliver effektiviseret.

Vores idegrundlag har siden grundlæggelsen været at tilbyde
professionelle brugere en god og sikker IT løsning med stor
driftsstabilitet og høj sikkerhed. Vi har således specialiseret os
i at yde kundetilpasset rådgivning omkring virksomheders IT
løsninger, hvor vor ekspertise er koncentreret omkring implementering af SAP.
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Lagerstyring
I SAP Business One har du mulighed for at styre
dit lager - på hele eller dele af sortimentet. Der er
desuden mulighed for at tilknytte stregkode scanner til registrering af til-og afgang fra lageret, samt
effektivisere status væsentligt.

SAP BUSINESS ONE
SAP Business One er en integreret og overkommelig løsning der er bygget op fra grunden med det formål at opfylde umiddelbare og langsigtede behov for
styring hos små og mellemstore virksomheder.
Det giver et præcist og ensartet billede på tværs af hele virksomheden. SAP Business One er enkel at bruge og er et særdeles effektivt værktøj til styring af
hele virksomheden. SAP Business One giver dig de kritiske og opdaterede oplysninger du behøver for at tage de rigtige forretningsmæssige beslutninger.
KOMPLETTE VIRKSOMHEDSDATA LIGE VED HÅNDEN
De fleste virksomheder har brug for at vise resultater, prognoser og dashboards visuelt for andre end dem der normalt sidder med tallene. Det kan være
kollegaer, der skal se salgsmål og budgetopnåelser, bestyrelsen og ledelsen der skal have et godt overblik over virksomhedens økonomi, medarbejder fravær
eller andre væsentlige informationer eller afdelinger der skal have et overblik over opgaver og fordeling af samme.
Mange virksomheder har allerede nu taget Business Objects produkterne fra SAP i brug, og anvender Crystal Reports og Xcelsius til at skabe dette visuelle
overblik. Crystal Report generatoren til at trække informationerne ud af databasen og Xcelsius til at lave den gode overskuelige interaktive oversigt.
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