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Automatiser og effektiviserer kommunikasjonsflyten til virksomheten fra e-post og Microsoft Teams til 
lagring av dokumenter og rapporter. Opprett maler og automatiser datainnsamling før filene blir sendt til 
kunder og/eller samarbeidspartnere. Omfavn automatisert kommunikasjon med B1 Print & Delivery og ta 
bedriftens effektivitet til neste nivå.

B1 PRINT & 
DELIVERY

Automatiser hele 
kommunikasjonsflyten i SAP 
Business One fra e-post, utskrift 
og lagring av dokumenter og 
rapporter.

Gjør dokumenthåndtering 
enklere

Lag ferdige maler og 
automatisert datainnsamling 
for å effektivisere utsendelse av 
dokumenter til kunder og/eller 
samarbeidspartnere.

Mindre utsendelseskostnader

Spar penger på porto, konvolutter, 
papir, print m.m. Effektiviser 
faktureringsprosessen og de 
manuelle oppgavene. 

Send dine billag direkte fra 
SAP Business One

B1 Print & Delivery gjør 
det mulig å sende alle 
kontoutskrifter direkte fra 
SAP Business One.
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Hva kan B1 Print & Delivery hjelpe deg med

I dagens forretningsverden i stadig utvikling, er rask og 

nøyaktig kommunikasjon nøkkelen for å oppnå bedre 

engasjement med ansatte, kunder og leverandører.

B1 Print & Delivery automatiserer og effektiviserer din 

hverdag og får styr på dine daglige rutiner med noen 

få klikk. Konfigurer systemet enkelt til å automatisk 

håndtere dokumenter og rapporter, sende e-poster, 

opprette aktiviteter, dele informasjon gjennom moderne 

samarbeidsverktøy og mer! Alt dette sørger for økt 

produktivitet, men også sparte ressurser

Modulen gjør det enkelt for medarbeiderene å sende 

kommunikasjon til kunder og samarbeidspartnere, 

uansett språk og format. Opprett ferdige maler og 

definer automatiseringspunkter som legges inn ved et 

klikk, før det sendes automatisk til kunde. 

Kommuniser med kollegaer på tvers av Microsoft 

Teams, slack, m.m. og SAP Business One ved 

hjelp av HTTP-anrop ved å skrive tilpasset JSON-

kode. Automatiser fakturering med Dunning 

Wizzard samtidig som du får oversikt over 

forsinkede betalinger. 

Du kan selv bestemme hvordan og når 

automatiserte oppgaver skal starte, enten som 

svar på brukernes handlinger i SAP Business One, 

ved batchkjøring eller kjøres etter en tidsplan. 

Frigjør de ansattes tid slik at de kan fokusere 

på viktige aktiviteter ved å automatisere 

repeterende oppgaver. Print & Delivery sikrer deg 

mot unødvendig manuelt arbeid, ved at du kan 

opprette flere handlinger på en gang.

Vil du vite mer

Ønsker du å få mer kunnskap om B1 Print & 

Delivery, kontakt salgsavdelingen 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

Vi fikk bedre rapporter samt optimert utnyttelsen av våre ressurser med SAP Business One og B1 Usability 
Package. B1 Usability Package kommer med fflere meget smarte funksjoner, hvor vi spesielt har fått bruk 
for B1 dashboard som gir oss et hurtig visuelt overblikk over dataen vår. de forskjellige avdelingene kan søke 
etter data de har behov for.
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