INTERCOMPANY
Optimaliser og automatiser din
dokumentflyt og oppnå bedre
kontroll mellom tilknyttede
selskaper

Med Intercompany oppnår du større effektivitet og bedre kontroll mellom to eller flere av dine tilknyttede
selskaper. Dette tillegget er uunværlig hvis du jobber med flere selskaper i Norge og/eller i utlandet.
Tillegget lar deg utveksle stamdata, dokumenter og rapporter om salgsaktiviteter for hver enkelt enhet eller
effektivisere prosessene på tvers av selskapene.

Oppnå større effektivitet og
bedre kontroll

Automatiser dokumentflyten
mellom bedriftene dine

Ved å automatisere
dokumentflyten blir en rekke
manuelle oppgaver overflødige,
og du sparer dermed tid og
sikrer korrekte stamdata.

Automatiser dokumentflyten
din og overfør informasjon som
varer, prislister, dokumenter,
produktgrupper og frakt
automatisk mellom bedrifter.

www.bitpeople.no

Sentral styring av de
økonomiske rammene mellom
dine bedrifter
Flytt kostnader mellom
selskapene dine med Intern
Pricing og sørg for at marginer
og priser er i tråd med
strategien til alle relaterte
selskaper.

Hva er Intercompany og hva er fordelene
Intercompany er et tillegg til din SAP Business One, som

En Intercompany-løsning er relevant for deg som

kan hjelpe din bedrift med å forbedre og optimalisere

ønsker bedre kontroll over databasene dine, slik

flyten mellom to eller flere selskaper/avdelinger. Dette

at du unngår feil og alt administreres sentralt. Du

tillegget er uunnværlig hvis du jobber med flere

får bedre muligheter for å optimere din

tilknyttede selskaper i Norge og/eller i utlandet, hvor du

arbeidsflyt i forbindelse med handel og

må utveksle masterdata, dokumenter og rapporter på

vedlikehold av stamdata, og alt gjøres i sanntid,

tvers av enheter. Med en Intercompany-løsning kan du

slik at du slipper ventetider.

gjøre det hele mye enklere. Det vil være mulig å
synkronisere artikler, forretningspartnere,

Vil du vite mer

produktgrupper og dokumenter, slik at du kun

Ønsker du å vite mer om Intercompany passer til

trenger å vedlikeholde data på ett sted.

ditt ERP-system, kontakt salgsavdelingen på
tlf. +47 23 96 80 90 eller send oss en mail på

B1 Intercompany gir deg som selskap mulighet til å

contact@bitpeople.com

regulere og styre de interne handelsprisene (Transfer
Pricing), og kan bidra til å understøtte selskapets
strategi for økonomi og ressurser.

Bildetekst: Overfør dokumenter, stamdata og omkostninger mellom dine avdelinger automatisk.

“Intercompany-funksjonen har avlastet våre ansatte i forhold til prosessen med salg i et land og levering fra
et søsterselskap i et annet land. SAP Business One er generelt bra og stabilt, så det er nok også en hjelp at du
kan stole på et stabilt og sikkert system i hverdagen“.
Claus Roed, direktør, Bowltech

Vi skaper glede og verdi i samspillet mellom mennesker og data

