
www.bitpeople.no

Gør din virksomhed mere effektiv med det skybaserede system: Cloud Apps til SAP Business One. Ved at 
forstå hver rolles problemer og behov kan du nemt tilpasse systemet til hver bruger. Tilpas grænsefladen til 
kun de funktioner, dine medarbejdere virkelig har brug for, og vær endnu mere produktiv end før.

CLOUD APPS

Intelligente løsninger til specifikke 
forretningsroller giver dit team 
mulighed for kun at bruge det, 
de virkelig har brug for – og få 
mere ud af deres arbejde end 
nogensinde før.

Overvåk produksjonsfremdrift

Send ordrer og stedfortrædere 
til den rigtige operatør. Mens du 
får fuld synlighed over aktiviteter 
i realtid på produktionsgulvet, 
skal du se operatøren arbejde på 
hvilken produktionsordre.

Administrer produktdata

Effektiv planlægning og sporing 
af produktudvikling med krav og 
specifikationer til nye produkter. 
Nem administration af vedhæftede 
filer såsom specifikationer, 
tegninger og produktanmodninger.  

Planlæg inspektioner

Administrer og overvåg 
inspektionsplaner, og tag hurtige 
beslutninger om potentielle 
produktionsfejl.

https://www.bitpeople.com/dk/lean-cloud-apps/
https://www.bitpeople.com/dk/
https://www.bitpeople.com/dk/


Hvad kan Cloud Apps hjælpe dig med

Cloud Apps er et produktionsmodul skabt til SMV’er af 

Boyum IT. Cloud Apps består af 3 individuelle moduler: 

Build, Produce & Inspect. Applikationen giver dig 

mulighed for at oprette, prioritere og producere, alt 

sammen i et system, der er tilpasset hver rolle. Modulet 

integreres med SAP Business One, så alle data gemmes 

i den samme cloud-løsning. Modulerne består af:

Cloud Apps Build

Build er en produktdesign- og administrationsløsning 

til styring af produktanmodninger for nye eller ændrede 

produkter. Administrer krav og specifikationer, 

lav en stykliste, planlæg fremskridt og beregn 

produktomkostninger og bestem salgsprisen. 

Cloud Apps Produce

Produce er et omfattende modul til styring af 

produktionsreserver. Modulet giver dig mulighed for 

at administrere og frigive produktionsordrer, prioritere 

ordrer (grov planlægning), overvåge produktionsordrer 

og spore fremskridt i realtid. Produce indeholder også 

to forskellige dashboards, et til administration og et til 

operatører.

Cloud Apps Inspect

Inspect  gør det muligt for kvalitetschefer at planlægge, 

automatisere og uddelegere arbejde, når de tester 

og registrerer inspektioner. Modulet giver brugeren 

mulighed for at definere mål, sikre og dokumentere test, 

overvågning af inspektionsordrer og sporing af 

fremskridt. På denne måde reducerer du indsats 

og omkostninger ved at automatisere det 

manuelle arbejde. 

Ved at forstå hver rolles problemer og behov 

kan brugerne arbejde bedre med en tilpasset 

grænseflade. Dette muliggør også et mere 

struktureret arbejde og flytter brugernes fokus 

mod målene.

Cloud Apps er tilgængelig med en fleksibel 

abonnementsmodel til udvikling af virksomheder, 

kontakt os for mere information om priser.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om Cloud Apps, så kontakt vores 

salgsafdeling på tlf. +45 69 15 25 90 eller send 

os en mail på contact@bitpeople.com.

Vi skaper glede og verdi i samspillet mellom mennesker og data

Læs kundereferencer fra Cloud Apps på Boyum IT’s hjemmeside. Klik her.
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