SAP Business One® gør det nemt at holde øje med virksomheden
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Bellinger, der designer kvalitetssolbriller, fik implementeret SAP Business One for at forene alle deres
processer. Med kontinuerlig support fra BitPeople har teamet hos Bellinger nu fået adgang til
nøjagtige data i realtid, når de har brug for det.

Før: Udfordringer og muligheder
• Bellingers tidligere system var meget simpelt og begrænset i sine funktioner og kunne kun holde styr
på ordre og konti, både tilgodehavende og forfaldende betalinger.
• Et nyt system var påkrævet for at få understøttet alle processer i virksomheden, herunder salg,
indkøb, lager og en ny produktionslinje, som teamet allerede var i gang med at etablere.
• Bellinger voksede hurtigt, og et pålideligt system var vigtigt for at muliggøre en vedvarende vækst.
Hvorfor SAP Business One og BitPeople
• SAP Business One tilbød en meget brugervenlig platform, der til enhver tid og problemfrit, kan
udarbejde foruddefinerede rapporter.
• BitPeople havde en omfattende forståelse af SAP Business One og tilbød en uvurderlig professionel
vejledning om vækst og tilføjelser.
Efter: Hvad har givet resultater
• Bellinger kan nu holde styr på deres lager og administrere lagerbeholdningen på en daglig basis.
• Data i realtid giver mulighed for mere nøjagtige indkøb.
• Indkommende ordre fra hele verden behandles problemfrit, fjerner manuelle processer og giver
mulighed for en mere effektiv service.
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”Både BitPeople og SAP er professionelle partnere.
Vi har fået den nødvendige fleksibilitet, til at støtte
vores konstante udvikling i virksomheden.”
Malene Bellinger – CEO of Bellinger

Implementeret i 2004
Bellinger var en af de første virksomheder I Danmark, der fik
implementeret SAP Business One, og de har ikke tænkt sig
at skifte system.

