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Misschien herkent u het gegoochel met losstaande systemen terwijl u
probeert een vinger aan de pols te houden van uw organisatie. Maar het
tempo van uw business neemt toe, wereldwijde concurrentie dreigt en u
moet slagvaardig, snel en wendbaar zijn om kansen te kunnen grijpen. Bent
u in staat om verbonden te blijven met alle bedrijfsactiviteiten, prestaties
te managen zodat u doelen behaalt en gefundeerde beslissingen neemt om
uw kansen optimaal te benuttten?
Als het antwoord ‘nee’ is, dan bevindt u zich
op een kruispunt. Zorgen uw huidige
processen en data voor winstoptimalisatie en
creëren zij een competitief voordeel? Of heeft
u behoefte aan nieuwe IT-systemen die voor
meer efficiency, transparantie en
concurrentievermogen zorgen? De realiteit is
dat verouderde, losstaande
softwaresystemen u geen actueel inzicht
bieden. Ze werken bovendien vertragend op
uw medewerkers, processen en
bedrijfsactiviteiten waardoor kansen die zich
aandienen aan u voorbijgaan. Kansen waar
snellere concurrenten wél gebruik van maken.

SAP Business ByDesign maakt de overstap
naar state-of-the-art business-software snel
en betaalbaar. Deze krachtige oplossing in de
cloud omvat complete functionaliteit voor de
processen voor finance, human resources,
marketing, sales, service, supply chain,
inkoop en project management. Anders dan
losstaande systemen, verbindt deze
oplossing alle business-processen van uw
organisatie in één enkele applicatie. En een
gedeelde database biedt u realtime inzicht
over de volledige breedte van uw business.
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Betere beslissingen op basis van helder inzicht
Altijd en overal toegang met onze mobiele app
Veranderingen? De applicatie past zich
moeiteloos aan!

SAP Business ByDesign is bij uitstek geschikt
voor bedrijven die snel moeten reageren op
verandereringen, die nieuwe markten willen
aanboren en innovatief moeten zijn met
services, sales en business modellen. De
cloud software is makkelijk schaalbaar en de
kosten zijn voorspelbaar – als Operating
Expense (OPEX) in plaats van Capital
Expense (CAPEX). U gebruikt volledig
functionerende enterprise-class business
software zonder dat u de kredietmogelijkheden van uw organisatie aantast.

SAP Business ByDesign is een “native”
cloudoplossing die wordt gemanaged,
gemonitord en onderhouden door SAP
experts in zorgvuldig beveiligde datacenters.
Zo kunt u zich richten op uw business – en
niet op IT. De SAP Business ByDesign
software gebruikt een geavanceerd cloud
platform dat superieure performance,
stabiliteit, veiligheid en gebruiksgemak biedt,
gebaseerd op 40 jaar marktleiderschap in
software voor business.

U kunt op elk moment nieuwe gebruikers en
extra functionaliteit toevoegen. En dat zonder
eigen kostbare IT-afdeling.

SAP Business ByDesign
schaalt op tot 10.000 gebruikers.
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Om uw bedrijfsprestaties te managen, heeft u
realtime informatie nodig. Elke transactie en
bedrijfsactiviteit moet onmiddellijk zijn
omgezet in duidelijke business intelligence.
SAP Business ByDesign bevat intuïtieve tools
voor analytics en rapportages, die zijn
ingebouwd in de kern van de software. Tools
die slim gebruikmaken van de realtime data
die de software verzamelt en centraal opslaat.
Het resultaat? Directie en managers krijgen
via management cockpits een helder beeld
van de business waardoor ze sneller beter
gefundeerde, beslissingen kunnen nemen.
Om uw organisatie effectief te kunnen sturen,

heeft u een manier nodig om KPI’s - die van
essentieel belang zijn voor uw succes op de
lange termijn - vast te stellen en te monitoren.
SAP Business ByDesign biedt u intuïtieve,
aanpasbare dashboards die een scala aan
vooraf gedefinieerde KPI’s kunnen volgen
zoals cashflow, bedrijfsresultaat,
verkooptrends en capaciteitsbenutting.

SAP Business ByDesign helpt u bij
afdelingen-overstijgend management
en met begrip van de bepalende
factoren voor uw prestaties.
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Vandaag de dag worden we niet meer beperkt
door kantoor, vier muren of zelfs tijdzones.
Mobiele apparaten maken het mogelijk om
overal en altijd te werken waardoor uw
business vooruit blijft gaan. Met SAP
Business ByDesign hebben uw medewerkers
snel en veilig toegang tot processen en data,
op kantoor en onderweg met behulp van een
webbrowser of een mobiel apparaat. Direct,
kunnen ze met de software werken:
belangrijke business-data bekijken, service
verlenen, nieuwe opportunity’s aanmaken en
klanten managen vanaf smartphones en
tablets.

Geavanceerde mobiele functionaliteiten
bieden u en uw managementteam alles wat u
nodig heeft voor mobiel businessmanagement – vanaf elke plek met
internettoegang. Of u nu uw executivedashboard bekijkt of dieper wilt duiken in
business-scenario’s, SAP Business ByDesign
biedt u direct toegang tot de informatie die u
nodig heeft om uw organisatie vooruit te
brengen.

Met mobiele apparaten die draaien op
Apple, Android of Windows beschikt u
over de kennis die u nodig heeft, waar en
wanneer u die nodig heeft om kansen
te grijpen zodra die zich voordoen.
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Zodra uw business zich ontwikkelt, worden
processen complexer en het aantal
transacties neemt toe. Nieuwe technologie
kan uw bedrijfsactiviteiten ondersteunen en
stroomlijnen. Uw Enterprise Resource
Planning (ERP) software moet meer doen
dan stabiel blijven draaien – de software
moet met u meegroeien. Tegelijkertijd wilt u
het risico vermijden van een te grote
kostenpost op voorhand en te weinig groei
om de nieuwe software te benutten.
SAP ByDesign is een buitengewoon flexibel,
configureerbaar softwaresysteem dat zich
razendsnel aanpast aan de veranderingen en
groei van uw business.

Het is een on-demand applicatie. Dat wil
zeggen dat deze direct schaalt om aan uw
toegenomen business-vereisten en groei te
voldoen – zonder de noodzaak van een eigen
IT-afdeling – en u betaalt alleen voor wat u
gebruikt. Het modulaire ontwerp biedt u
eenvoudig uitkomst als de complexiteit
toeneemt, zoals bij meerdere nieuwe
businessunits, nieuwe talen of valuta’s en
veranderingen in de wereldwijde
standaardrapportage van financiën.
Dus ga gerust uw gang. Voeg een nieuwe
locatie toe, breid uw klanten- of
leveranciersbestand uit, doe een overname.
En laat uw business groeien. SAP Business
ByDesign past zich aan en groeit met u mee.

Met SAP Business ByDesign,
heeft u bedrijfssoftware voor
vandaag en voor de toekomst.
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Kies voor een complete oplossing tegen
lage kosten

Met SAP Business ByDesign beschikt u over
een ERP-oplossing in de cloud die end-to-end
processen ondersteunt voor uw complete
business via één enkele applicatie, altijd en
overal. Het is betaalbaar en snel te
implementeren. Bovendien wordt het ondemand geleverd tegen lage, voorspelbare,
maandelijkse abonnementskosten.
U verkrijgt realtime inzicht in uw business met
de ingebouwde functionaliteit voor analytics en
rapportages die onderdeel uitmaken van SAP
Business ByDesign. Deze tools zijn ontworpen
voor eindgebruikers – niet alleen voor
analysten – en bieden diep, tijdig inzicht in alle
onderdelen van uw bedrijfsvoering.
Minstens zo belangrijk is het feit dat u de
kosten laag houdt doordat u geen extra
uitgaven heeft aan een complexe IT-afdeling
binnen uw organisatie.

Omdat SAP Business ByDesign modulair is
opgebouwd, heeft u de vrijheid om te beginnen
met de functionaliteit die u het hardst nodig
heeft om later, als uw behoeften veranderen en
uw business groeit, uit te breiden. En tot slot
helpt de oplossing u om compliance-risico’s
terug te dringen. U profiteert namelijk van de
ingebouwde compliance van de marktleider in
enterprise application software. De software
ondersteunt bijvoorbeeld functiescheiding
(segregation of duties), data-compliance en
een veelheid aan rapportagestandaarden voor
financiën.
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Samenvatting
Om de snelheid bij te houden waarmee
business vandaag de dag verandert heeft u
behoefte aan volledig realtime inzicht en
controle over het grote geheel en de kleinste
details. Deze complete, geïntegreerde
business-softwareoplossing biedt uw
organisatie één enkele versie van de
waarheid. Het is een 100% cloudoplossing en
speciaal ontworpen om u te helpen bij het
managen van groei en het nastreven van
winst. En dat terwijl u de kosten voor IT
minimaliseert.

onderneming. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag in welke vorm of voor welk doel dan ook
worden vermenigvuldigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke
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•• Effectiever concurreren
•• Beter business-inzicht voor betere
besluitvorming
•• Kosten terugdringen en de marges
vergroten
•• Het maximale uit uw resources halen met
winstgevende investeringen
Oplossing
•• Krachtige analytics en slimme dashboards
die de besluitvorming verbeteren
•• Eén versie van de waarheid door het
integreren van verschillende functionele
silos
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Quick Facts

•• Een flexibel, adaptief softwaresysteem in de
cloud dat met uw business meegroeit
•• Mobiele toegang tot de software zodat u
altijd en overal uw business kunt managen
en de klantenservice verbetert
Voordelen
•• Beter inzicht met ingebouwde analytics en
rapportages
•• Kosten terugdringen doordat u geen eigen
IT-afdeling nodig heeft
•• Flexibiliteit om te starten met de meest
relevante processen en zodra dat nodig is
op te schalen
•• Ingebouwde compliance met wet- en
regelgeving
Meer weten?
Neem voor meer informatie vandaag nog
contact op met uw contactpersoon bij SAP of
ga naar www.sap.com/businessbydesign.
Indien u direct de software wilt gebruiken,
dan kunt u via deze link Test Drive Business
ByDesign een gratis testdrive aanvragen.
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