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Med Intercompany opnår du større effektivitet og bedre kontrol mellem to eller flere af dine forbundne
selskaber. Denne add-on er uundværlig, hvis du arbejder med flere selskaber i Danmark og/eller udlandet,
og fx skal udveksle stamdata, dokumenter og rapporterer på salgsaktiviterer for hver enkelt enhed eller
strømline processer på tværs af selskaber.

INTERCOMPANY

Optimer og automatiser dit  
dokumentflow og opnå bedre 
kontrol mellem dine forbundne 
selskaber

Opnå større effektivitet og
bedre kontrol

Ved at automatisere
dokumentflowet bliver en
række manuelle opgaver
overflødige, I sparer derved tid
og sikrer korrekte stamdata.

Automatiser dokumentflowet
mellem dine selskaber

Automatiser dit dokumentflow
og overfør automatisk
informationer som fx. varer,
prislister, dokumenter,
varegrupper, shipping
automatisk mellem
virksomhederne.

Central styring af de
økonomiske rammer mellem
dine selskaber

Flyt omkostninger mellem
dine selskaber med Transfer
Pricing og sørg for at margin
og priser stemmer overens
med strategien i alle forbundne
selskaber.



Hvad er Intercompany og hvad er fordelene

InterCompany er en add-on til din SAP Business One, 

der kan hjælpe din virksomhed med at forbedre og

optimere flowet mellem to eller flere virksomheder/

afdelinger. Denne add-on er uundværlig, hvis du

arbejder med flere forbundne virksomheder i Danmark 

og/eller udlandet, og skal udveksle stamdata,

dokumenter og rapportere på tværs af enheder. Med en 

Intercompany-løsning kan I gøre det hele meget lettere. 

Det bliver muligt at synkronisere fx. artikler,

forretningspartnere, varegrupper og dokumenter, så

du kun behøver at vedligeholde data ét sted. Det bliver 

ikke meget nemmere end det. B1 Intercompany giver 

dig som virksomhed mulighed for at regulere og styre 

de interne handelspriser (Transfer Pricing), og kan være 

med til at understøtte virksomhedens strategi for 

økonomi og ressourcer.

En Intercompany-løsning er relevant for dig, der 

gerne vil have bedre kontrol over dine databas-

er, så du undgår fejl og alt er styret centralt. Du 

får bedre muligheder for at få optimeret jeres 

arbejdsgange i forbindelse med samhandel 

og vedligeholdelse af stamdata og alt foregår 

real-time, så du undgår ventetider. Vi har listet 6 

gode grunde op til, hvorfor B1 InterCompany er et 

relevant modul.

Vil du vide mere

Ønsker du at vide mere om Intercompany passer 

til dit ERP-system, så kontakt salgsafdelingen på

tlf. +45 69 15 25 90 eller send os en mail på

contact@bitpeople.com

Vi skaber glæde og værdi i samspillet mellem mennesker og data

“Intercompany-funktionen har aflastet vores medarbejdere i forhold til processen omkring salg i et land og 
levering fra søsterselskab i andet land. SAP Business One generelt, er jo godt og stabilt, så det er vel også en 
hjælp, at man i dagligdagen kan stole på et stabilt og sikkert system.” 

Claus Roed, direktør, Bowltech

Bildetekst: Overfør dokumenter, stamdata og omkostninger mellem dine afdelinger automatisk.


