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foran konkurrenterne
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Brandt Metal A/S leverer drejede og fræsede emner til plast- og metalindustrien. De driver en avanceret
CNC-maskinpark, der sikre, at de kan blive ved med at levere produkter, der lever op til tidens krav.
Før: Udfordringer og muligheder
• Vi havde udfordringer med vores gamle ERP-system
• Vi havde ikke det nødvendige overblik over virksomheden
• Vores arbejde var ikke særlig effektivt i virksomheden

Johnny Brandt, CEO, Brandt Metal A/S

Hvorfor SAP Business One og BitPeople
• SAP Business One blev valgt på grund af den fleksibilitet, de mange muligheder og med udsigten til at
få et fuldt og korrekt billede af hele virksomheden, og det er muligt for os at få specifikke add-ons
• Vi går ikke på kompromis med noget som helst, og det er derfor vi valgte SAP Business One
• Vi kendte til BitPeople, så det var oplagt at vælge dem som vores implementeringspartner
Efter: Hvilke resultater har givet værdi
• Det har været nemt at lære at anvende SAP Business One
• Vi kan nu aflevere vores produkter hurtigere til vores kunder, og vi kan holde os foran konkurrenterne
• Vi har forbedret overblikket på tværs af alle processer
• Vi har fået bedre kontrol over vores lager, og der er nu et fuldt overblik over vores ordre og produktion
• Vi anvender vores maskiner langt mere effektivt

Brandt Metalindustri A/S
Danmark
www.brandt-metal.dk/

Industri
Metal produktion

Produkter og services
Metal og plastic produktion

Ansatte
15

“Vi har fået et meget bedre overblik over hele
virksomheden, lige fra indkomne ordre til produktion
og tværs over warehouse management. Synlighed
er det rette ord. Alt er blevet nemmere. Vi anvender
også vores maskiner bedre efter implementeringen
af SAP Business One.”
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