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RCS Produkt Konfigurator100% integreret med SAP Business One.
RCS Produkt Konfigurator er en løsning, der giver virksomheden mulighed for at un-
derstøtte salg af et ubegrænset antal varianter af deres produkt, samt sikre korrekt 
produktionsgrundlag. RCS Produkt Konfigurator genererer styklister. 

Funktioner og egenskaber
Med RCS Produkt Konfigurator giver du dig og dine medarbejderne værktøjet til at 
få et overblik. Når man sælger et produkt, der kræver mange forskellige dele, kan 
det være svært at få et overblik. Med RCS Produkt Konfigurator får du overblik over, 
hvad der skal bruges og hvad det koster.

RCS Produkt Konfigurator er 100% integreret med SAP Business One, og styklisterne 
kan derfor findes i SAP Business One. Selve styklisten laves i WEB Business Manager 
(WBM), som er et program RCS IT selv har udviklet, som er certificeret af SAP. WBM 
ligger på internettet og er let at bruge.

WBM giver mulighed for, at man kan ligge komplekse produkter ind, der har mange 
muligheder for individualisering. Hvis man skulle lægge et tag, kunne der være for-
skellige tagsten at vælge mellem, forskellig hældning på taget, med eller uden skor-
sten osv.

Produkt Konfigurator
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Stykliste
Når den valgte konfiguration er trykket ind i WBM, kan der ses en færdig stykliste, 
over alle materialer der behøves. Styklisten kan herefter bruges til produktionen. 
Processen bliver hermed forenklet.
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Forretningsmæssige fordele
Du får:

 » Styklister
 » Effektiv indkøb (kortere proces)
 » Færre fejlkøb
 » Undgå at stå stille pga. manglende dele
 » Alle data 100% integreret

Om RCS IT
RCS IT har gennem mange år haft hovedfokus på SAP Business One og vi tilbyder 
jer dermed 12 års viden og erfaring. RCS IT har erfaring med konvertering til C5, SAP 
Business One, Uniconta m.fl.

RCS IT specialiserer sig i at levere værdiskabende og fuldt integrerede softwareløs-
ninger til mindre og mellemstore virksomheder. Løsninger der øger effektiviteten i 
din virksomhed og giver dig et større overblik over din virksomhed. RCS IT rådgiver 
personligt og tilbyder unikke skræddersyede løsninger såvel som standardløsninger, 
der dækker din virksomheds behov.
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Problem
Organisering – Har i problemer med at få
konfigureret løsningen rigtigt? Det kan
medføre forsinkelser og at i står stille og
dermed kan i ikke udnytte jeres medarbe-
jder fuldt ud.

Ressource planlægning – I bruger lang tid 
på at sikre jer, at i har fået bestilt alle dele 
hjem. I får jævnligt bestilt for mange eller 
forkerte dele hjem.

Effektiv – I mange brancher er det vigtigt
hurtigt, at kunne give kunden en pris. 

 

Løsning
RCS Produkt Konfigurator kan sikre, at
konfigurerer alle de dele der skal beny-
ttes til en løsning og lave en styklister. 
Styklisterne laves i WBM, som er fuldt 
integreret med SAP Business One

RCS Produkt Konfigurator genererer
automatisk en stykliste over alle dele, 
der skal benyttes. Det er derfor nemt og 
hurtigt at finde ud af, om alle dele er på 
lageret.

Når styklisten er lavet, kan den fortælle 
dig hvad alle dele koster og dermed 
give din kunde et tilbud.


