Med SAP Business One tager
vi det bedste fra det vi kender
og skræddersyr den optimale
løsning til dig.

SAP Business One giver mindre og mellemstore virksomheder
bedre muligheder end nogensinde før for at øge
produktiviteten og reducere omkostningerne.
Fokus på virksomhedens vækst - øg effektiviteten og forbedr bundlinjen
Med alle processer samlet i ét system og med det indbyggede rapport- og analyseværktøj (BI) oveni får du et simpelt overblik over de vigtigste nøgletal. Nøgletallene
præsenteres nemt og overskueligt i et brugerdefineret dashboard.
Træf bedre beslutninger - hurtigere
Med SAP Business One er al virksomhedsinformation samlet i én database (HANA
– den nyeste og mest innovative databaseteknologi på markedet), så du og dine
medarbejdere altid har adgang til relevant og opdateret information, når som helst
og hvor som helst.
Løsningen betaler sig hurtigt hjem
I kan være oppe og køre med løsningen typisk inden for 3-5 dage. Den intuitive
brugergrænseﬂade minimerer uddannelse og reducerer omkostningerne til
it-support.
SAP Business One kan udvides i takt med din forretning
SAP Business One har brugervenlige tilpasningsværktøjer, over 550 add-ons fra
vores softwarepartnere og kan nemt tilpasses til jeres speciﬁkke forretningsbehov.

Overordnede moduler i SAP Business One:
• Økonomi • Salg • Indkøb • Lagerstyring • Service • Produktion

Kontakt Acomi på tlf: 4356 1630 for mere information

Fuldt overblik - når som
helst og hvor som helst
Fuld Mobility
Med SAP Business One kan du via en gratis App til din iPhone/iPad eller Androidenhed, hurtigt og nemt tilgå alle dine data, mens du er på farten. Dine sælgere kan
sidde hos kunden og lægge varer i indkøbskurven og da alt foregår i realtid, opdateres
lageret med det samme. Realtidsrapporter giver et opdateret billede af alle aktiviteter,
og du får således mulighed for at styre din virksomhed med kun én løsning.
Cloud/Hosting
Når du køber SAP Business One har du mulighed for at vælge mellem en traditionel
On-Premise løsning (licenskøb) eller en Cloud-baseret On-Demand løsning (abonnement
pr. bruger). Har I f.eks. selv en IT-afdeling som kan håndtere hele jeres IT-infrastruktur,
så giver en On-Premise løsning god mening, men ønsker I derimod primært at fokusere
på jeres kerneforretning, så er en Cloud-baseret løsning vejen frem. Vi har også mulighed for at hoste jeres løsning, og dermed tage os af hele jeres infrastruktur.
Webshop Integration
Med en 100 % integreret webshop slipper du for dobbeltarbejde og sparer både tid

og penge. Med SAP Business One kan du nemt og hurtigt opnå fuld integration til din
webshop, da der allerede er udviklet add-ons til markedets kendteste webshops. Vi har
også mulighed for at udvikle et interface, der passer til lige præcis din webshop
– også inden for rimelig tid og omkostninger.
Projektstyring med MARIProject
Har du behov for fuldt overblik og styring af mange projekter på én gang, er
MARIProject løsningen. Integrationen mellem MARIProject og SAP Business One
forenkler registrering af alle aktiviteter. Med MARIProject planlægger, styrer og analyserer du alle virksomhedens projekter. Med SAP Business One har du fuld kontrol over
alle ﬁnansielle data, salgsdata samt dine kunderelationer.
SAP Business One til datterselskaber
SAP Business One er den ideelle løsning til store danske virksomheder, der bruger
SAP i moderselskabet. Med SAP Business One kan der nemlig opnås en besparelse
på helt op til 75% på jeres SAP roll-out og der opnås fuld integration mellem datterselskaberne og moderselskabet.

ACOMI’s kernekompetence er at rådgive, designe og implementere
SAP-løsninger baseret på så meget standardfunktionalitet som muligt.
ACOMI’s konsulenter har beskæftiget sig med SAP ERP siden 1995, og vi er anerkendt for
vores tilgang til opgaverne i forbindelse med SAP-løsninger. Hos ACOMI ﬁnder du derfor
også nogle af de bedste og mest erfarne konsulenter på det danske marked, og vi har en
bred viden om de discipliner, der indgår i både store og små SAP-projekter. Ikke blot er
fagligheden omkring SAP meget høj – vi har først og fremmest ry for at levere

det vi lover; nemlig solide holdbare løsninger, som understøtter vores kunders behov og
forretning. Vores kernekompetence er at rådgive, designe og implementere SAP-løsninger;
baseret på så meget standardfunktionalitet som muligt. Vi engagerer os altid 100% i opgaverne og arbejder målrettet mod at levere til rette tid og budget.
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