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SAP® Business One Mobile App gjør det enklere å fjerne kompleksiteten knyttet til ERP-programvare. 
Applikasjonen gjør det mulig for de ansatte å administrere virksomheten fra hvor som helst. Koble service- 
og salgsmedarbeidere direkte til kjernen av SAP Business One via deres mobile enheter og arbeid fra hvor 
som helst. 

SAP BUSINESS ONE 
MOBILE APP

Jobb smartere og raskere med 
mobiltjenesten fra SAP Business 
Onee, enten online eller offline.

Service på stedet 

Tilby tjenester på stedet for kunder 
ved enkelt og effektivt gjennomgå 
og løse tildelte servicetickets. Sørg 
for å alltid være tilgjengelig uansett 
hvor du måtte befinne deg.

Dokumenter prosjekter

Sjekk inn og ut av prosjekter, 
opprett salgsordre og legg ved 
viktige vedlegg i prosjekteter. 
Dokumenter alle aspekter av 
prosjektet. 

Enkel tilgang

Finn riktig lokasjon eller ta kontakt 
med kunde, direkte i applikasjonen. 
Se tidligere servicehistorikk, 
mens du snakker med kunden, alt 
gjennom en mobil enhet.
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Hva kan SAP® Business One Mobile App hjelpe 
deg med?

SAP Business One Service Mobile App

SAP® Business One Service Mobile App forenkler 

hverdagen til servicemedarbeiderne. Applikasjonen er 

tilgjengelig på 28 forskjellige språk, blant annet norsk og 

engelsk. Formålet med applikasjonen er å effektivisere 

arbeidet og kaste papirarbeidet. Med applikasjonen 

får brukerne muligheten til å følge opp saker direkte i 

appen, samtidig som du kan sjekke lagerbeholdningen 

og oppdattere innkjøpsordren. 

SAP® Business One Service Mobile App gjør det mulig 

for servicemedarbeidere å sjekke tildelte servicetickets, 

se kundeadresser på kart og ringe kunden. På denne 

måten kan medarbeiderne på en enklere måte finne 

frem til neste servicested eller sak. 

Arbeid mer effektivt i felten ved å skanne strekkoder 

eller QR-koder for å identifisere varer og oppdatere 

informasjon. Opprett og vis salgsordre for servicetickets 

og masse mer. 

Funksjoner tilgjengelig:

• Sjekk servicetickets

• Se adresser og telefonnummer til kunder

• Skann strekkoder eller QR-koder

• Lag og se salgsordre

• Timeføring på oppdrag

• Dokumenter med bilder

• Signer salgsordre

SAP Business One Sale Mobile App

SAP Business One Sales lar deg effektivt 

håndtere salgsaktivitetene dine hvor som helst 

og når som helst. Appen kobles til SAP Business 

One, og gir selgere tilgang til den mest relevante 

forretningsinformasjonen og prosessene, for 

effektiv og vellykket håndtering av kunder 

og salg. Administrer potensielle kunder, 

kundekontoer, se lager og plasser en ordre. Med 

applikasjonen kan selgere maksimere hvert 

kundeengasjement med umiddelbar tilgang til 

den mest relevante informasjonen, uansett hvor 

de måtte befinne seg.

Mobilapplikasjonen er tilgjengelig for IOS8 og nyere, 

men er avhenig av minimum SAP Business One 9.3 

SAP HANA.

Vil du vite mer

Ønsker du å vite mer om SAP® Business One 

Mobile App, kontakt salgsavdelingen på tlf 

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

contact@bitpeople.com.
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