Danish Myo Technology fik fuld sporbarhed med SAP Business One®
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Danish Myo Technology (DMT), der er en bioteknologisk virksomheden, er nu i stand til at realisere
deres fulde potentiale, takket være BitPeople og SAP Business One. Med alle de vigtigste data i et
system, sparer virksomheden tid og fortsætter med at vækste.

Før: Udfordringer og muligheder
• DMTs tidligere software bød på en dårlig sporbarhed gennem hele virksomhedens værdikæde.
• De havde brug for et nyt software, der kunne spore alle dele i virksomheden, lige ned til
produktionen.
• DMT ønskede at være mere professionelle over hele linjen, og med det rette software ville det blive
muliggjort.
Hvorfor SAP Business One og BitPeople
• DMTs CFO har tidligere været vant til at anvende SAP, så han var bekendt med systemet.
• BitPeople var fleksible, og gav DMT mulighed for at involvere salg, en konsulent og IT specialist,
inden DMT skrev under, og fik implementeret SAP Business One.
Efter: Hvad har givet resultater
• Teamet hos DMT har nu fuld sporbarhed over hele lageret.
• Hvis en kunde har en klage eller et serviceproblem, har DMT nu overblikket over hvilke dele, der er i
kundens system.
• Alle produktionsdele og planer er nu i ét system, hvor alle krav automatisk bliver opdateret og
samlet.
• Fremtidige platforme kan nemt blive koblet op på deres system.
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“SAP Business One giver os fuld sporbarhed over hele
vores virksomhed, lige fra produktion til service og
salg. SAP er bindeleddet mellem vores systemer.”
Kasper Berglund – CFO hos Danish Myo Technology

Fuld sporbarhed
af alle dele af virksomheden, lige fra dele til produktion.

