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RCS eConnect Amazon 100% integreret med SAP Business One. 
RCS eConnect Amazon er til de virksomheder der sælger via Amazon. RCS eConnect 
automatisere processer og kan dermed spare dig for en masse taste tid, samtidigt 
med at du kan reducere leveringstiden.

Konventering
RCS eConnect ScanNet Webshop er en enkel løsning at komme i gang med. Måske 
har du allerede en ScanNet Webshop og ønsker at få den integreret. Eller måske er 
du ved at starte en webshop. Du kan med fordel vælge en ScanNet Webshop, da det 
er et intuitivt program, som tilbyder alt fra design til marketing. Med RCS eConnect 
ScanNet Webshop bliver webshoppen integreret med dit økonomisystem. Den Au-
tomatisere din processer, så du i fremtiden kan fokusere på andre ting.

SAP Business One
Vi tilbyder bl.a. SAP Business One som fås på flere forskellige platforme. Det er de-
signet og skabt til at være et ERP- system der følger din virksomhed. Du bestemmer 
selv om du vil installere på egne servere, eller have det hele i skyen. SAP Business 
One kan bruges både på mobilen, iPad eller computeren og fungere sammen med 
RCS eConnect ScanNet Webshop.

Let at komme igang
Det er let at komme i gang med at få RCS eConnect ScanNet Webshop. Vi kan også 
hjælpe med et nyt ERP-System. Vi skal blot have adgang til jeres data for at påbe- 
gynde processen.

eConnect Amazon Webshop

Virksomhedsproblem
I har en Webshop hos ScanNet, men bru-
ger lang tid på manuelt at synkronisere 
informationer.

Dine kunder ønsker kortere leveringstid.

Ønsker i en større fortjeneste og/eller 
vokse, men det kræver flere hænder i 
firmaet?

 

Løsning
RCS eConnect ScanNet Webshop op-
daterer automatisk din lagerbehold-
ning. Dette sørger for at der ikke sker 
fejl.

RCS eConnect ScanNet automatisere 
dine processer og du skal derfor ikke 
manuelt trække data ud af systemet for 
at taste dem ind i ERP-systemet.

Når man modtager 300 ordre hver dag, 
tager det lang tid at få lagt alle infor-
mationer ind i ERP systemet, så ordrerne 
kan behandles og sendes. Automatisk 
bogføring.
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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.

Et skift fra et ERP-system til et andet kan være et stort projekt, men med RCS Konver-
terings værktøj og den rette viden og planlægning kan det gøres hurtigt og effek-
tivt.

RCS IT er certificeret Microsoft-, Uniconta- og SAP Partner og har derfor indgående 
kendskab til både C5, Nav, Uniconta og SAP Business One. Vi kan derfor tilbyde jer 
en effektiv konvertering til SAP Business One, Uniconta og C5

Forretningsmæssige fordele
 » SAP Business One
 » Effektiv opstart
 » Alle data samlet i et system
 » Et IT-system der kan tilpasses når din virksomhed vokser

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.


