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RCS WebShop Connector 100% integreret med SAP Business One.

RCS WebShop Connector er en løsning, der giver dig mulighed for at forbinde din 
WebShop med SAP Business One. Når din WebShop er forbundet med SAP Business 
One, kan du automatisk få kundeinformationer ind i SAP Business One, samt op-
dateret din lagerstatus og generere ordre. Dette sparer dig for manuelt at skulle in-
dtaste informationerne i din WebShop. Denne løsning henvender sig til virksomhed-
er der allerede har en WebShop, som de ønsker at integrere med SAP Business One.

Egenskaber og funktioner
Med RCS WebShop Connector kan du spare tid og sørge 
for at din lagerstatus altid er opdateret, hvilket hjælper 
dig, med at se hvad og hvornår der skal bestilles nye varer 
hjem. Når du får bestil varer hjem til tiden, sikre det at du 
ikke taber salg, pga. forlænget leveringstider. RCS WebShop 
Connector opretter automatisk kundeinformationer i SAP 
Business One, denne funktion er meget nyttig hvis man har 
mange forskellige kunder. RCS WebShop Connector kan 
automatisk sende ordre-beskæftigelser eller andre informa-
tioner ud til kunder. Din WebShop bliver med RCS WebShop 
Connector forbundet med dit SAP Business One og alle in-
formationer og salg bliver derfor automatisk registret inde i 
SAP Business One, hvilket gør at du ikke længere skal bruge 
tid på at indtaste informationerne.

RCS WebShop Connector

Virksomhedsproblem
Tabte salg – Har i problemer med at i 
taber salg, fordi i ikke har varer på la-
geret? Når i ikke har varer på lageret 
medfører det forlænget leveringstid, 
og kunder vælger derfor at købe fra en 
konkurrent.

Effektivitet – I bruger lang tid på at ind-
taste kundeinformationer, lagerstatus osv. 
Ind i jeres økonomisystem.

Fejl – Sker der mange fejl pga. forkerte 
indtastninger? 

 

Løsning
Med RCS WebShop Connector bliver 
jeres lagerstatus automatisk opdateret 
og det bliver derfor lettere at vurderer 
om i har varer nok på lageret.

RCS WebShop Connector ligger autom-
atisk alle informationer fra jeres Web-
Shop ind i SAP Business One, på den 
måde sparer i tid og kan fokusere på 
andre ting.

Når der er mennesker involveret sker 
der jævnlig fejl, dette kunne være fejl 
indtastninger som kan undgås ved at 
bruge RCS WebShop Connector.
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Forretningsmæssige fordele
 » En altid opdateret Lagerstatus både på WebShop og i SAP Business One
 » Slip for indtastninger (kortere proces)
 » Færre tabte salg pga. længere leveringstider
 » Alle Kundeoplysninger automatisk opdateret i SAP Business One All data 100% 
integreret

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.


