BUSINESS BY DESIGN MET PS24

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ONZE PS24-SOLUTION IN
EEN NOTENDOP

Veel factoren bepalen de groei en het succes van een dienstverlenend
bedrijf. Zo is het bijvoorbeeld cruciaal om de kosten te beperken. Liefst
zo effectief mogelijk. Een professioneel ERP-systeem speelt hierbij een
belangrijke, ondersteunende rol. SAP Business ByDesign bewijst keer
op keer zijn meerwaarde. De volledige implementatie is een tijdrovend
proces. Kiest u voor de PS24 Template van INSynQ dan beschikt u binnen
24 uur over een basissysteem. Hoe mooi is dat?

OPLOSSING VOOR MIDDELGROTE BEDRIJVEN
SAP Business ByDesign is speciaal ontworpen en gebouwd voor
middelgrote bedrijven. Dankzij de gebruiksvriendelijke opzet bedient u
het systeem grotendeels zelf. En u stelt het nauwkeurig af op uw behoefte.
INSynQ heeft deze visie vertaald naar de PS24 Template, waarmee u
een basisversie van SAP Business ByDesign in huis haalt. Kruis voor de
implementatie extra functionaliteiten op de menukaart aan. En maak zo
maatwerk van een gestandaardiseerde oplossing.

PS24 TEMPLATE
Onze PS24-basistemplate is uitgerust met alle basisprocessen van
SAP Business ByDesign. U beschikt dus over alle tools om cruciale
prestaties te monitoren en te rapporteren. Denk hierbij aan professionele
bedrijfsprocessen als CRM, Projecten, Inkoop en Financial Management
& Accounting. Zo bieden we effectieve ondersteuning met oog voor
kostenbeheersing. Uw verkoopmedewerkers krijgen een helder inzicht
in het gehele verkoopproces. Van pijplijn tot aan de bevestigde order.
Gebruik deze inzichten om prognoses op te stellen, om realistische
projectplanningen op papier te zetten of om bedrijfsprestaties te
rapporteren.

MENUKAART MET EXTRA FUNCTIONALITEITEN
Dankzij de PS24 basistemplate krijgt u razendsnel grip op uw
bedrijfsprocessen. Bovendien ‘serveren’ we een menukaart met extra
opties. Zo heeft u de mogelijkheid om ons PS24 product uit te breiden
en af te stemmen op uw eigen inzichten en eisen. Op deze manier blijven
de initiële implementatiekosten laag en maken we gezamenlijk van een
gestandaardiseerd product een op maat gesneden oplossing.

ONDERSTEUNING OP MAAT
Voor INSynQ is inzicht belangrijk. We hechten veel waarde aan een
transparante werkwijze. Gedurende de implementatie van onze PS24oplossing geven we hieraan een vervolg. Van onze consultants ontvangt
u specifieke documentatie, inclusief trainingsmateriaal in de vorm van
video’s. Zo komen gebruikers goed beslagen ten ijs als ze met onze
PS24 oplossing starten. Heeft u assistentie nodig bij de zogenoemde
implementatie services? Denk aan data-migratie services of on-site
trainingen? Op basis van uw specifieke behoeftes staan de consultants
van INSynQ u met raad en daad terzijde. Zo zorgen we voor een
vlekkeloze implementatie.

SNELLE IMPLEMENTATIE EN CONFIGURATIE
Voordat we het systeem configureren, heeft u een duidelijk beeld van
de kosten en de tijdslijn. De consultants van INSynQ implementeren
SAP Business ByDesign al geruime tijd. Valt uw keuze op onze PS24oplossing, dan plukt u de vruchten van deze kennis en ervaring. Dankzij
een gerichte aanpak en een strategie leveren we het basissysteem
binnen 24 uur.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Geef met onze PS24-oplossing een krachtige impuls aan uw
professionele dienstverlening. En zet samen met de consultants van
INSynQ de eerste stappen op weg naar de toekomstige groei die u
voor ogen heeft. Wij zorgen voor een effectieve, snelle inrichting van
het systeem. Daarna bent u aan zet. Vanzelfsprekend kunt u bij elke
vervolgstap rekenen op onze professionele ondersteuning.

BRINGING PEOPLE, BUSINESS AND SAP TOGETHER
INSynQ is een team van ondernemende en professionele mensen dat, in
complexe situaties, pragmatische oplossingen en toegevoegde waarde
levert voor haar klanten.
Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op per telefoon via
+31 40 800 1500 of per mail via info@insynq.nl
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