SAP Business One® gjorde det mulig for oss å spore alt vi gjør i
bedriften
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“Når verkstedene trenger reservedeler kan vi bestille
det direkte fra salgsfunksjonen I SAP Business og
når leverandøren sender fakturaen, matcher det
automatisk så vi ser ikke lenger papirer.”
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Før: Utfordringer og Muligheter
• Vi hadde behov for et system som kunne hjelpe oss med å holde oversikt over samtlige av de 23
bilverkstedene vi driver
• Det manglet struktur i virksomheten og mye tid ble unødvendig brukt på administrativt arbeid

Kaj Gundersen, COO, Snap Drive A/S

Hvorfor SAP Business One og BitPeople
• SAP Business One er et ERP-system som kan vokse sammen med oss
• Systemet er enkelt å bruke for de ansatte
• BitPeople hjalp oss med mye, som for eksempel med en ny infrastruktur og add-ons som har gitt oss
bedre kontroll og innsyn i hele organisasjonen, rundt blant annet bookinger og diverse planlegging
Etter: Hvilke resultater har gitt verdi?
• Det har blitt enklere å ta seg av kundene våre og bilene deres fordi vi har oversikt over historikken og
har full kontroll
• Bedre arbeidsflyt, nå kan vi for eksempel bestille deler direkte gjennom SAP og rundt to timer senere
har vi dem på verkstedet
• SAP Business One har gjort det enkelt å spore alt vi gjør. Det er enklere å holde styr på hvert enkelt
verksted, og å handle riktig til riktig tidspunkt
• Mekanikerne våre kan nå ha fullt fokus på å reparere biler
• Målet vårt er å vokse til 40-50 verksteder, SAP Business One er ideelt for å hjelpe oss med å nå dette
målet, og det lover godt så langt
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service, oljeskift, EUkontroll

Ansatte
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28.104.746,34 €
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