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Miljølogistik, der tilbyder affaldsløsninger til virksomheder, henvendte sig til BitPeople for at få hjælp til
at implementere SAP Business One, og få automatiseret deres processer. Med færre manuelle
processer, har Miljølogistik nu tid til at fokusere på deres dag-til-dag opgaver og sikre, at de er i orden.
Før: Udfordringer og muligheder
• MiljøLogistiks tidligere software var langsomt og trængte til at blive opdateret.
• Det var nødvendigt at få automatiseret processerne, og spare unødvendigt arbejde på tværs i
virksomheden.

Hvorfor SAP Business One og BitPoeple
• SAP Business One er et velkendt system, som er i stand til at håndtere store mængder data på en
daglig base.
• BitPeople har et godt forhold til ledelsen hos MiljøLogistik, og giver daglig support til at få automatiseret
så mange manuelle processer som muligt.
Efter: Hvad har givet værdi
• MiljøLogistik har nu flere automatiserede processer end manuelle, hvilket sparer teamet og kunder
værdifuld tid.
• Viderefakturering sker nu automatisk, og er baseret på korrekte data.
• SAP Business One hjælper MiljøLogistik med at nå deres mål, ved at lægge nye funktionaliteter ind i
systemet, der muliggør endnu mere digitalisering.
• Kunder og leverandører er nu problemfrit forbundet til SAP Business One, og MiljøLogistik vil snart
være i stand til at oprette forbindelse med ekstra eksterne parter.
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“Det er rigtig vigtigt for vores virksomhed, og jeg tror
SAP Business One er et af de bedste IT
systemer. Med hjælp fra BitPeople, ved jeg, at
vores virksomhed vil fortsætte med at udvikle sig.”
Thomas Christensen – CEO hos MiljøLogistik

Et mere stabilt IT-system
efter implementering af SAP Business One

