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RCS IT tilbyder en totalløsning. SAP Business One med Fourth Shift Edition PPS One. 
Det ideelle værktøj til mindre og mellemstore produktionsvirksomheder

RCS IT præsenterer FSE PPS One
SAP Business One danner sammen med produktionsmodulet FSE PPS One en 
komplet totalløsning, som enkelt og hurtigt finder de nyeste informationer på alle 
områder i virksomheden. Totalløsningen SAP Business One med FSE PPS One kan 
tilpasses individuelt til din virksomhed eller den færdige standardpakke kan nemt 
integreres fra første dag. 

SAP Business One med FSE PPS One dækker alle driftsøkono-
miske behov i forbindelse med

 » Indkøb
 » Salg
 » Controlling og rapporteringssystem
 » Materialestyring
 » Produktion
 » Lager
 » Afsluttende montage 
 » Sales force automation

FSE PPS One

Gode 
Grunde3 1. Kort implementeringstid sikrer at du ikke spilder 

tiden.
2. Produktet er skalerbart og kan justeres præcis efter 

dine behov.
3. Med den fordelagtige pris overholdes budgettet og 

samtidig er du garanteret return on investment.



SOLSIKKEVEJ 9, 6100 HADERSLEV | TLF. 75598900 | SALG@RCS.DK | CVR. 31424291

2

Fordelene ved SAP Business One med FSE PPS One er at:
 » Implementeringstiden er meget kort og den har en logisk og overskuelig bruger-
flade

 » Det tilbyder salgsunderstøttelse – bl.a. m. integreret CRM-funktionalitet, med en 
salgspipeline og en grafisk oversigt.

 » Systemet er skalerbart og kan hele tiden udvides
 » Det indeholder standardinterfaces til interne og eksterne datakilder, interfaces til 
øvrige analyseprogrammer samt integrationsmulighed med SAPs øvrige  
produkter

 » Budgettet bliver overholdt og der opnås hurtigt return on investment
 » Det er tilpasset virksomhedens krav
 » Det har et intelligent datakoncept med drag & relate
 » Det gennemfører transaktioner i fremmed valuta
 » Der er dynamiske links til Microsoft Office anvendelser
 » Der er en assistent til rapportaflæsning
 » Der er investeringssikkerhed pga. SAPs fokus på innovation
 » Grundet RCS ITs samarbejde med mindre og mellemstore virksomheder kender vi 
jeres behov

En helintegreret og fleksibel IT-totalløsning
Hvis din virksomhed vil følge med markedet har den brug for en helintegreret og 
fleksibel IT-totalløsning, som sikrer en hurtig adgang til alle vigtige
og aktuelle informationer om den driftsmæssige status.

Kan et produkt produceres til den ønskede tid og er de nødvendige ressourcer som 
materiale, maskine- og arbejdskapacitet til rådighed? 

SAP Business One med PPS One leverer hurtigt et svar, med et overskueligt
overblik over virksomhedens ressourcer. 

PPS One kan anvendes sammen med artikel-, lager- og adresse-administration fra
SAP Business One og kan tilpasses virksomhedens behov og ønsker, uden at
man giver afkald på den standardiserede løsnings fordel. Desuden kan det udføre 
kompliceret arbejde med omkostningssteder bl.a. registrere grupper og
betjening af flere maskiner.
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Derudover kan SAP Business One med FSE PPS One:
 » Udarbejde driftskalendere og arbejdstidsmodeller
 » Definere projekter som kunde, udviklingsprojekt, produktgruppe m.m.
 » Føre kalender over omkostningssteder, opdatering og kalenderår kan åbnes i 
ubegrænset antal. Desuden kan planlægningshorisonten strække sig over flere 
år

 » Registrere artikler og arbejdsplaner
 » Vise: Informationstillæg, status for operationsplanen, informationer om individu-
elle kunder i brugerfelterne. Man kan oprette notater, tilføje/kopierer og indsætte 
indformationer

 » Søge i stamdata og artikelstamdata
 » Udføre scripting
 » Overføre materiale/styklistepositioner til arbejdsprocesser
 » Lave positioner for arbejdsprocesser
 » Udføre strukturbearbejdning
 » Kopiere arbejdsplaner
 » Anvende strukturdele
 » Lave budgetberegning, diverse forkalkulationer, strukturstykliste og forkalkulere 
varepartistørrelser

 » Søge produktionsordrer og vise dem efter mange forskellige kriterier
 » Vælge og kopiere en eksisterende produktionsordre til registrering af en ny pro-
duktionsordre

 » Styre timing af en produktionsordre
 » Vise en grafisk oversigt til kontrol og besigtigelse af produktionsordre
 » Pile-ikonet give adgang til informationer
 » Vise og udprinte karakteristikker
 » Med dispositionfunktionen kan du efter behov ændre værdierne for materiale/ 
styklistepositionen

 » Oprette Indkøbsbestillinger direkte i SAP Business One
 » Ændre tidspunkter og produktionsmængder til enhver tid
 » Vise reportgenerator
 » Indeholde ugeplan for omkostningssteder og oversigt over kapacitetsudnyttelse
 » Integreres med RCS Komme/ gå – job/tid


