SAP Business One® gav Steffca støtte hele vejen rundt i
virksomheden
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Steffca, der er en af Danmarks førende leverandører af pakninger og tekniske isoleringsløsninger, havde
brug for et komplet ERP-system, der kunne give dem kontrol over deres produktion og lager. Derfor
henvendte de sig til BitPeople for at få implementeret SAP Business One.
Før: Udfordringer og muligheder
• Steffca manglede kontrol over deres lager og produktion.
• De havde brug for et ERP-system, som de kunne tilgå i skyen.

“SAP Business One giver os fuldt overblik over vores
lager, produktion og økonomi. Det er vigtige parametre i
vores hverdag, hvor vi har en lang række kunder i mere
end 25 lande, som er afhængige af, at vi overholder
vores aftaler. SAP Business One har givet os mulighed
for, at vi kan holde vores høje service og håndtere vores
vækst på samme tid”.
Martin Steffensen, Managing Director, Steffca

Hvorfor SAP Business One og BitPeople
• Steffca havde brug for et komplet ERP-system, der kunne give dem support i alle faser i virksomheden.
• Steffca sender deres produkter ud til 25 lande, så det har været vigtigt for dem, at få et system, der kan
gøre det nemt og overskueligt, at have fuld kontrol over deres lager og produktion.
• SAP Business One har en meget brugervenlig grænseflade.
• Boyum IT har hjulpet Steffca, hvis der var noget, der ikke fungerede optimalt. BitPeople har installeret
nye moduler, hvis Steffca har haft brug for det.

10 år
Vi har anvendt SAP
Business One i mere end 10
år

Efter: Hvilke resultater har givet værdi
• Steffca er i stand til at levere deres produkter hurtigere, fordi de har fået fuld kontrol over deres lager.
• De har fået en system i skyen, så deres salgsteam, der rejser rundt i hele verden, altid kan tilgå og
finde relevante data.
• De har fået kontrol med hele deres produktion, så de kan arbejde mere simpelt.
• Med SAP Business One har Steffca ingen grænser.
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