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Automatiser og strømlin kommunikationsstrømmen til din virksomhed fra mail og Microsoft Teams til 
lagring af dokumenter og rapporter. Opret skabeloner, og automatiser dataindsamlingen, før filerne sendes 
til kunder og/eller samarbejdspartnere. Omfavn automatiseret kommunikation med B1 Print &Delivery, og 
tag din virksomheds effektivitet til det næste niveau.

B1 PRINT & 
DELIVERY

Automatiser hele 
kommunikationsflowet i SAP 
Business One fra mail, udskrivning 
og lagring af dokumenter og 
rapporter.

Gør dokumenthåndtering 
enklere

Opret færdige skabeloner og 
automatiseret dataindsamling 
for at strømline afsendelsen af 
dokumenter til kunder og / eller 
partnere.

Færre aftaleomkostninger

Spar penge på porto, kuverter, papir, 
print og meget mere. Strømlin din 
faktureringsproces og manuelle 
opgaver.

Send dine værdikuponer 
direkte fra SAP Business One

B1 Print &Delivery giver dig 
mulighed for at sende alle 
kontoudtog direkte fra 
SAP Business One.

https://www.bitpeople.com/dk/
https://www.bitpeople.com/dk/


Hvad kan B1 Print & Delivery hjælpe dig med

I dagens udviklende erhvervsliv er hurtig og præcis 

kommunikation nøglen til bedre engagement med 

medarbejdere, kunder og leverandører.

B1 Print &Delivery automatiserer og effektiviserer 

din hverdag og får styr på dine daglige rutiner med 

få klik. Konfigurer nemt systemet til automatisk at 

administrere dokumenter og rapporter, at sende 

e-mails, at oprette aktiviteter, dele oplysninger via 

moderne samarbejdsværktøjer og meget mere! Alt 

dette sikrer øget produktivitet, men også sparede 

ressourcer.

Modulet gør det nemt for medarbejderne at sende 

kommunikation til kunder og samarbejdspartnere, 

uanset sprog og format. Opret færdige skabeloner, og 

definer automatiseringspunkter, der indtastes med et

klik, før de automatisk sendes til kunden.

Kommuniker med kolleger på tværs af Microsoft 

Teams, Slack og SAP Business One ved hjælp 

af HTTP-opkald ved at skrive brugerdefineret 

JSON-koder. Automatisere faktureringsbreve 

eller e-mails med Dunning Wizard, og se bl.a. når 

betalingerne er forsinkede. 

Du kan selv bestemme, hvordan og hvornår 

automatiserede opgaver starter, enten som svar 

på brugernes handlinger i SAP Business One, 

efter batchkørsel eller kørsel efter en tidsplan.

Frigør medarbejdernes tid, så de kan fokusere på 

vigtige aktiviteter ved at automatisere gentagne 

opgaver. Print & Delivery beskytter dig mod 

unødvendigt manuelt arbejde ved at give dig 

mulighed for at oprette flere handlinger på én 

gang.

Vil du vide mere

Ønsker du at få mere viden om B1 Print 

&Delivery, 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

“B1UP kommer med flere meget smarte funktioner, hvor især B1 Dashboards er blevet en nøglefunktionalitet 
i vores løsning, da det giver os et hurtigt visuelt overblik over vores data. De forskellige afdelinger kan nemt 
søge efter de data, de har brug for.”

Christian Alexander K. Hasselsteen, Controller & IT-Support hos Copenhagen Chocolate Factory ApS
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