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Elitesom, der er levandør af avanceret IT-udstyr, fik implementeret SAP Business One med hjælp fra
BitPeople. Elitecom arbejder nu mere effektivt, og oplever en større daglig omsætning samt forbedret
logistik og processer i hver enkel afdeling.
Før: Udfordringer og muligheder
• Elitecom havde tidligere lav synlighed i hele deres drift.
• Med mange forskellige problemer i deres eksisterende opsætning, søgte Elitecom efter et nyt ERPsystem, der kunne eliminere virksomhedens problemer.
Hvorfor SAP Business One og BitPeople
• SAP Business One kunne, som standardudgave, løse alle Elitecoms problemer.
• BitPeople gennemførte implementeringen problemfrit, hvilket betød, at ingen af Elitecoms kunder følte
nogle ændringer.
• Den oprindelige pris, som BitPeople tilbød Elitecom, ændrede sig ikke undervejs.
Efter: Hvad har givet værdi
• Siden implementeringen har Elitecom været i stand til at øge antallet af ordrer, der behandles dagligt
uden at ansætte flere mennesker.
• Elitecom har nu muligheden for at fremstille aktielister i forskellige valutaer, med nøjagtige daglige
valutakurser.
• Inventar rapporteres live, så hvis en vare fremstår til at være på lager, kan personalet hurtigt se om en
bestemt vare er i færd med at blive solgt.
• Ved at have automatiseret faktureringen betales alt til tiden, hvilket eliminerer manuelle processer.
• Unikke fremstillingskoder kan tilføjes til alle dele.
• Avanceret rapportering giver ledelsen i Elitecom fuldstændig synlighed over driften.
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“Vi anbefaler SAP Business One og BitPeople til
alle. Vi har nu et fantastisk system, som vi elsker, og
vi vil aldrig skifte til noget andet.”
Jan Roedahl – CEO of Elitecom

Over 40 problemer
er elimineret
af SAP Business One

