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Beas Manufacturing giver dig unikke muligheder for at strømline dine produktionsprocesser. Tilpas hurtigt 
til skiftende behov og giv dine kunder præcis, hvad de vil have - når de ønsker det. Få indsigt i alle dele af 
din virksomhed med realtidsdata i SAP Business One. 

BEAS 
MANUFACTUING

Få fuld synlighed og kontrol over 
dit produktionsanlæg, samtidig 
med at du strømliner dine 
produktionsprocesser.

Strømlin hele din virksomhed

Automatiser dine 
produktionsprocesser og få 
fuld synlighed i alle dele af din 
virksomhed - fra ordreordre til 
produktion, lagerstyring og living.

Øg kundetilfredsheden

Kunder kan stole på de oplysninger, 
du giver dem, og de kender alt fra 
lagerstatus til leveringstider på 
deres ordre.

Glat produktion

Tilpas nemt din produktion, 
planlæg hasteordrer eller håndter 
uforudsete produktionsændringer 
enkelt og effektivt.

https://www.bitpeople.com/dk/beas-manufacturing/
https://www.bitpeople.com/dk/
https://www.bitpeople.com/dk/


Hvad kan Beas Manufacturing hjælpe dig med

Uanset hvad din virksomhed producerer, er det 

afgørende, at alle processer er så effektive som muligt, 

samtidig med at der er fuld kontrol over driften. 

Med Beas Manufacturing kan du nemt styre hele 

produktionen, så du aldrig oplever maskiner, der står 

unødigt stille. 

SAP Business One er grundlaget for Beas 

Manufacturing, så du får alle dine forretningsdata 

i ét system. Dette giver dig mulighed for at styre 

avancerede produktionsmetoder, planlægge og 

kvalitetskontroller nemt og effektivt. 

Med Beas Manufacturing strømliner du dine 

produktionsprocesser, så leveringstiderne er kortere. 

Systemet indeholder også avancerede beregninger af 

produktionsomkostninger og råvarer, så du altid sikrer 

en optimal detailpris. 

Beas tilbyder en bred vifte af funktioner, så du 

kan holde styr på alle relevante aspekter af din 

produktionsplanlægning. For eksempel i tilfælde af 

udløbsdatoer for råvarer tilbyder Beas en rapport, 

der identificerer alle de parter, der har udløbsdatoer 

inden for en kort periode. Planlagt nedetid kan 

administreres i ressourcevedligeholdelseskalenderen, 

og produktionsplanlægning kan automatisk flyttes fra 

én ressource til én.

Beas Manufacturing giver producenter en skalerbar

platform til at forbedre samarbejde på tværs 

af virksomheder og procesudførelse med 

det formål at forbedre ydeevne, pålidelighed 

og kvalitetshåndhævelse. Dette giver 

forbrugerne forbedret sporbarhed og forbedret 

styklistefleksibilitet. 

Administrer strømmen af materialer og penge 

via salg, service og indkøb i SAP Business 

One, og implementer de mere avancerede 

industrirelaterede funktioner i Beas (planlægning, 

stamdata, projektledelse, supply chain 

management og meget mere).

Vil du vide mere

Vil du vide mere om Beas Manufacturing, så 

kontakt vores salgsafdeling 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

“Det var enkelheden og bredden i SAP Business One og i kombination med den fremragende og 
avancerede funktionalitet i Beas Manufacturing, der var afgørende for valget af SAP Business One.“ 
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