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B1 Usability Package (B1UP) er en prisvindende løsning designet til at give dig mulighed for at tilpasse 
og automatisere SAP Business One ubesværet, så den er klar til at imødekomme forskellige scenarier og 
udfordringer. B1UP giver SAP Business One en dybde af alsidighed, hvilket sikrer en fejlfri brugeroplevelse 
og giver dig den konkurrencefordel, du har brug for for at drive din organisation til succes.

B1 USABILITY 
PACKAGE

B1 Usability Package gør det 
muligt at tilpasse og automatisere 
SAP Business One uden 
udviklerekspertise.

Sørg for datakvalitet

B1 Usability Package sikrer 
god datakvalitet ved at give dig 
mulighed for at gøre kritiske 
felter obligatoriske. Tilføj 
brugerdefinerede knapper og 
genveje til nøglefunktioner i SAP 
Business One.

Forbedret brugeroplevelse

Design og tilpas SAP Business 
One til kun de funktioner, der 
bruges af virksomheden. Skab 
flydende interaktion med de 
løsninger, medarbejderne bruger 
på arbejdspladsen.

Optimer dit arbejde

Brug tilpasning og 
automatisering til at skabe bedre 
og mere effektive strømlinede 
forretningsprocesser. Tilpas SAP 
Business One til den måde, din 
virksomhed fungerer på.
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Hvad kan B1 Usability Package hjælpe dig med

Få SAP Business One til at fungere for dig

Få mest muligt ud af SAP Business One ved at tilpasse 

systemet til din virksomheds behov og gøre brugerens 

rejse mere effektiv og intuitiv. B1 Usability Package 

består af flere moduler, som du kan aktivere eller 

deaktivere afhængigt af dine behov. 

Strømlin arbejdsdagen i systemet ved at oprette 

genveje og fjerne ubrugte elementer. Tilpas layout i 

dashboards, føj brugerdefinerede knapper til vinduer 

og meget mere. Opret obligatoriske felter og sikre 

dig mod computerfejl, som ofte skyldes hastværk på 

arbejdspladsen. 

En af kernefunktionerne i modulet er import og eksport 

af data i SAP Business One. På denne måde kan du 

manuelt eller ved en automatisk planlægger eksportere 

og importere data fra / til SAP business One ved hjælp 

af C # / SQL.

For at dække hele spektret af SAP Business One 

tilbyder B1 Usability Package et sæt rapporterings- og 

analyseværktøjer: 

• B1 Dashboards -et centraliseret cockpit af 

interaktive widgets, der giver dig mulighed for 

at analysere opdaterede oplysninger og træffe 

nøjagtige, datadrevne beslutninger.

• Data visualization - Vis dine data i iøjnefaldende, 

farverige diagrammer og pop op-dashboards.

• Brugerdefinerte rapporter - Opret dine egne 

fuldt tilpassede rapporter baseret på HANA 

eller SQL.

• Krystalrapporter – Få vist, udskrive eller 

gemme layout baseret på Crystal Report.

Med B1 Usability Package kan du forme SAP 

Business One til dine behov. Kom i gang i dag og 

se resultater i morgen.

Vil du vide mere

Hvis du vil have mere viden om B1 Usability 

Package, kan du kontakte salg 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

“B1 Usability Package kommer med flere meget smarte funktioner, hvor vi især har brug for B1 Dashboards, 
der giver os et hurtigt visuelt overblik over vores data. De forskellige afdelinger kan nemt søge efter de data, 
de har brug for.” 
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