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Gjør virksomheten din mer effektiv med det skybaserte systemet: Cloud Apps til SAP Business One. Ved 
å forstå hver rolles problemer og behov, kan du enkelt tilpasse systemet til hver enkelt bruker. Tilpass 
grensesnittet til kun de funksjonene dine ansatte virkelig trenger, og bli enda mer produktiv enn før.

CLOUD APPS

Intelligente løsninger for spesifikke 
forretningsroller lar teamet ditt 
bruke bare det de virkelig trenger 
– og få mer ut av arbeidet enn 
noen gang før.

Overvåk produksjonsfremdrift

Send ordre og deleger til riktig 
operatør. Samtidig som du får full 
synlighet på sanntidsaktiviteter 
på produksjonsgulvet, se operatør 
som er i arbeid på hvilken 
produksjonsordre.

Administrer produktdata

Effektiv planlegging og sporing 
av produktutvikling med krav og 
spesifikasjoner for nye produkter. 
Enkel administrasjon av vedlegg 
som spesifikasjoner, tegninger og 
produktforespørsler.  

Planlegg inspeksjoner

Administrer og overvåk 
inspeksjonsplaner, og ta raske 
beslutninger på potensielle feil 
produksjoner.
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Hva kan Cloud Apps hjelpe deg med

Cloud Apps er en produksjonsmodul desginet for 

SMBer av Boyum IT. Cloud Apps består av 3 individuelle 

moduler: Build, Produce & Inspect. Applikasjonen lar deg 

opprette, prioritere og produsere, alt i ett system som er 

tilpasset hver enkelt rolle. Modulen integreres med SAP 

Business One, slik at alle dataene lagres i samme sky-

løsning. Modulene består av:

Cloud Apps Build

Build er en produktdesign- og administrasjonsløsning 

for å behandle produktforespørsler for nye eller 

endrede produkter. Administrer krav og spesifikasjoner, 

lag materialliste, planlegg fremdrift og beregn 

produktkostnad og bestem salgspris. 

Cloud Apps Produce

Produce er en omfattende modul for styring av 

produksjonsreserver. Modulen lar deg adminisrere 

og frigi produksjonsordre, prioritere ordre (grov 

planlegging), overvåke produksjonsordre og spore 

framdrift i sanntid. Produce inneholder også to 

forskjellige dashboard, en for administrasjonen og en 

for operatører.

Cloud Apps Inspect

Inspect gjør det mulig for kvalitetsledere å planlegge, 

automatisere og delegere arbeid ved testing og 

registrering av inspeksjoner. Modulen lar brukeren 

definere mål, sikre og dokumentere tester, overvåking 

av inspeskjonsordre og sporing av fremgang. På denne

måten vil du redusere innsats og kostnader ved å 

automatisere det manuelle arbeidet. 

Ved å forstå hver rolles problemer og behov, kan 

brukerne jobbe bedre med et brukertilpasset 

grensesnitt. Dette muliggjør også for et mer 

strukturert arbeid og flytter brukernes fokus mot 

målene.

Cloud Apps er tilgjengelig med en fleksibel 

abonnementsmodell for bedrifter i utvikling, 

kontakt oss for mer informasjon om priser.

Vil du vite mer

Ønsker du å vite mer om Cloud Apps, 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

Les kundereferanser fra Cloud Apps på Boyum IT sin hjemmeside. Klikk her
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