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Beas Manufacturing gir deg unike muligheter for effektivisering av produksjonsprosessene dine. Tiilpass 
deg raskt etter skiftende behov og gi kundene akkuratt det de ønsker - når de ønsker det. Få synlighet  alle 
deler av forretningen, med sanntidsdata i SAP Business One. 

BEAS 
MANUFACTUING

Få fullt overblikk og kontroll 
over produksjonsapparatet ditt, 
samtidig som du effektiviserer 
produksjonsprosessene dine.

Effektiviser hele bedriften

Automatiser 
produksjonsprosessene dine og få 
fullstendig synlighet i alle deler av 
forretningen - fra bestillingsordre 
til produksjon, lagerstyring og 
leveing.

Øk kundetilfredsheten

Kundene kan stole på den 
informasjonen du gir dem, og de 
kjenner til alt fra lagerstatus til 
leveringstid på ordren deres.

Smidig produksjon

Tilpass produksjonen din lett, 
planlegg hasteordre eller håndter 
uforutsette produksjonendringer 
enkelt og effektivt.
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Hva kan Beas Manufacturing hjelpe deg med

Uansett hva din bedrift produserer er det helt 

avgjørende at alle prosesser er så effektive som mulig, 

samtidig som du har full kontroll over driften. Med Beas 

Manufacturing kan du enkelt styre hele produksjonen, 

slik at du aldri opplever maskiner som står unødvendig 

stille. 

SAP Business One er grunnlaget i Beas Manufacturing, 

slik at du får alle forretningsdataene i ett og samme 

system. Dette gjør at du kan styre avanserte 

produksjonsmetoder, planlegge og kvalitetskontrollere 

enkelt og effektivt. 

Med Beas Manufacturing effektiviser du 

produksjonsprosessene, slik at leveringstiden 

blir kortere. Systemet inneholder også avanserte 

kalkulasjoner på kostnader i produksjonen og råvarer, 

slik at du alltid sikrer en optimal utsalgspris. 

Beas gir et bredt utvalg av funksjoner slik at 

du kan holde styr på alle relevante aspekter i 

produksjonsplanleggingen. For eksempel ved 

utløpsdatoer av rå mateialer, tilbyr Beas en 

rapport som identifiserer alle partiene som har 

utløpsdato innen kort tid. Planlagt nedetid kan 

administreres på ressursvedlikeholdskalenderen, og 

produksjonsplanlegging kan flyttes automatisk fra en 

ressurs til en.

Beas Manufacturing gir produsenter en skalerbar

plattform for å forbedre samarbeid på tvers 

av selskaper og prosessutførelse, med 

sikte på å forbede ytelse, driftsikkerhet, 

kvalitetshåndhevelse. Dette gir forbrukerene 

forbedret sporbarhet og forbedret BOM 

smidighet. 

Styr flyten av materialer og penger via salg, 

service og innkjøp i SAP Business One og 

gjennomfør de mer avanserte industrielaterte 

funksjonene i Beas (planlegging, masterdata, 

prosjekt ledelse, Supply Chain Management og 

masse mer).

Vil du vite mer

Ønsker du å vite mer om Beas Manufacturing, 

kontakt vår salgsavdeling på tlf 

+47 23 96 80 90 eller send oss en e-post på 

contact@bitpeople.com.

Vi skaper glede og verdi i samspillet mellom mennesker og data

“Det var enkeltheten og bredden i SAP Business One og i kombinasjon med den meget gode og 
avanserte funksjonaliteten i Beas Manufacturing, som ble avgjørende for valget av SAP Business One.“ 

Henning Øvland Olsen, IT Manager, HTS Maskinteknikk AS
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