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B1 Usability Package (B1UP) er en prisvinnende løsning designet for å gjøre det mulig å tilpasse og 
automatisere SAP Business One uten problemer, slik at den er klar til å møte forskjellige scenarier og 
utfordringer. B1UP gir SAP Business One en dybde av allsidighet, og sikrer en feilfri brukeropplevelse og gir 
deg konkurransefortrinnet du trenger for å drive organisasjonen din til suksess.

B1 USABILITY 
PACKAGE

B1 Usability Package gjør det 
mulig å tilpasse og automatisere 
SAP Business One uten utvikler 
kompetanse.

Sikre datakvalitet

B1 Usability Package sikrer god 
datakvalitet ved at du kan gjøre 
kritiske felter obligatoriske. Legg 
til egnedefinerte knapper og 
snarveier til viktige funksjoner i 
SAP Business One.

Forbedret brukeropplevelse

Design og tilpass SAP Business 
One til kun de funksjonene 
som brukes av selskapet. 
Skap flytende interaksjon med 
løsningene de ansatte bruker på 
jobben.

Optimaliser arbeidet ditt

Bruk tilpasning og automatisering 
for å skape bedre og mer 
effektive strømlinjeformet 
forretningsprosesser. Tilpass 
SAP Business One til måten 
virksomheten arbeider på.
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Hva kan B1 Usability Package hjelpe deg med

Få SAP Business One til å arbeide for deg

Få mest mulig ut av SAP Business One ved å tilpasse 

systemet etter selskapets behov og gjør brukerens reise 

mer effektiv og intuitiv. B1 Usability Package består 

av flere moduler som du kan aktivere eller deaktivere 

avhengig av dine behov. 

Effektiviser arbeiderdagen i systemet ved å lage 

snarveier og fjerne ubrukte elementer. Tilpass layout 

i dashboards, legg til egendefinerte knapper i vinduer 

og masse mer. Opprett obligatoriske felt og sikre deg 

mot kristiske datafeil, som ofte skyldes hastverk på 

arbeidsplassen. 

En av kjernefunksjonalitetene i modulen er import og 

eksport av data i SAP Business One. På denne måten 

kan du manuelt eller ved en automatisk planlegger, 

eksportere og importere data fra/til SAP business One 

ved hjelp av C#/SQL.

For å dekke hele spekteret av SAP Business One, tilbyr 

B1 Usability Package et sett med rapporterings- og 

analyseverktøy: 

• B1 Dashboards - en sentralisert cockpit av 

interaktive widgets som lar deg analysere 

oppdatert informasjon og ta nøyaktige, datadrevne 

beslutninger.

• Data visualization - Vis dataene dine i 

iøynefallende, fargerike diagrammer og

        popup-dashboards.

• Custom reports - Lag dine egne fullt 

tilpassbare rapporter basert på HANA eller 

SQL.

• Crystal reports - Vis, skriv ut eller lagre 

Crystal Report-baserte oppsett.

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 vite mer

Ønsker du å få mer kunnskap om B1 Usability 

Package, 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

“B1 Usability Package kommer med flere meget smarte funksjoner, hvor vi spesielt har fått bruk for B1 
Dashboards som gir oss et hurtig visuelt overblikk over dataen vår. De forskjellige avdelingene kan enkelt søke 
etter data de har behov for.“ 
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