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SAP Business One is speciaal ontwikkeld 
voor het MKB
Wat u ook doet, wij hebben een oplossing voor u

Lage total cost  
of ownerschip

Alle afdelingen werken  
met dezelfde software

Snel en eenvoudig  
te implementeren

Krachtig genoeg om uw  
bedrijfsgroei te stimuleren  

Speciale  
industrieoplossingen

27 talen, 43 gelokaliseerde versies,  
ondersteuning voor meerdere  
(verschillende) valuta

700 lokale partners  
actief in 150 landen

Meer dan 55.000 klanten over de  
hele wereld maken gebruik van  
SAP Business One
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Uw bedrijf groeit dankzij 
succesvol beheer

Met de SAP® Business One applicatie beheert u op betaalbare 
wijze uw hele bedrijfsvoering – van boekhouding en financiën, 
inkoop, voorraadbeheer, verkoop- en klantenadministratie, 
projectmanagement tot bedrijfsprocessen en personeelszaken. 
Met SAP Business One stroomlijnt u uw bedrijfsprocessen 
en krijgt u beter inzicht in uw bedrijfsvoering. Zo kunt u op 
basis van real-time informatie snel beslissingen nemen die uw 
ondersteunen om winstgevende groei te realiseren. 

Een totaaloverzicht geeft u volledige controle over uw 
bedrijfsvoering 
Wij begrijpen dat u grote dromen en doelstellingen heeft. 
Naarmate uw onderneming groeit, kan het moeilijker worden 
om op ieder gewenst moment in één oogopslag te zien 
wat er in uw bedrijf gebeurt, vooral wanneer informatie in 
verschillende applicaties en zelfs op verschillende locaties 
is opgeslagen. SAP Business One is ontworpen om mee 
te groeien met kleine en middelgrote ondernemingen. Het 
softwarepakket is flexibel, modulair en krachtig en dankzij de 
gebruiksvriendelijke interface heel eenvoudig in gebruik. 
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SAP Business One
Een complete en aanpasbare oplossing

SAP Business One is een geïntegreerde oplossing die 
duidelijk inzicht geeft in uw hele bedrijf en u volledige 
controle geeft over ieder aspect van uw bedrijfsvoering. De 
applicatie verzamelt alle belangrijke bedrijfsgegevens voor 
directe toegang en bedrijfsbreed gebruik. In tegenstelling tot 
boekhoudpakketten en spreadsheets geeft SAP Business 
One u precies wat u nodig heeft om uw bedrijfsprocessen te 
managen. 

Omdat ieder bedrijf anders is, staat bij SAP Business One 
flexibiliteit voorop. Het maakt niet uit of u ermee op kantoor 
of in de cloud werkt; u heeft altijd, overal en via ieder mobiel 
apparaat toegang tot SAP Business One. En omdat SAP 
Business One geschikt is voor gebruik op serverplatforms van 
zowel SAP HANA® als Microsoft SQL, kunt u zelf kiezen wat het 
best bij uw bedrijf past. 

En dat is nog niet alles: uw medewerkers kunnen meteen aan 
de slag met de software. Naarmate uw bedrijf groeit, kunt u 
SAP Business One aanpassen en/of uitbreiden om te voldoen 
aan uw groeiende bedrijfsbehoeften. 

Wilt u uw onderneming uitbreiden naar het buitenland? SAP 
Business One ondersteunt 27 talen en heeft 43 landspecifieke 
versies, die lokaal worden geleverd en ondersteund door ons 
uitgebreide netwerk van meer dan 700 SAP Business One 
partners.
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Totale controle 
over uw financiën

Financieel 
management

SAP Business One heeft een complete set tools waarmee 
u uw financiële administratie beheert en stroomlijnt. U 
automatiseert dagelijkse boekhoudtaken zoals invoering van 
grootboek- en journaalposten. Ook belastingberekeningen en 
transacties in verschilende valuta’s worden ondersteund. 

U kunt al uw bankzaken regelen, inclusief de verwerking 
van rekeningafschriften, betalingen en de uitvoering van 
rekeningcontroles. Daarnaast kunt u de cashflow beheren, 
budgetten monitoren en geplande en daadwerkelijke cijfers 
vergelijken. Zo ziet u op ieder moment hoe uw bedrijf ervoor 
staat. 

Door uw financiële taken in real time te integreren met andere 
bedrijfsprocessen zoals inkoop en verkoop, kunt u transacties 
sneller uitvoeren en beter inzicht krijgen in uw cashflow.

• Boekhouding – automatische afhandeling van alle belangrijke 
boekhoudkundige processen, inclusief verwerking van 
journaalposten en debiteuren- en crediteurenadministratie. 

• Controlling – nauwkeurig beheer van de cashflow, vaste 
activa, budgetten en projectkosten.

• Eenvoud – bij beheer van vaste activa hoeft u dankzij de 
virtuele vaste-activa-functie niet steeds opnieuw handmatig 
gegevens in te voeren. 

• Banktransacties en -controles – snelle rekeningcontroles, 
verwerking van rekeningafschriften en betalingen op diverse 
manieren, zoals cheques, cash en bankoverschrijvingen. 

• Financiële rapporten en analyses – opstellen van standaard- 
of aangepaste rapporten op basis van real-time gegevens voor 
bedrijfsplanning en auditdoeleinden. 
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Een trouw 
klantenbestand 
realiseren
Het aantrekken van nieuwe klanten is belangrijk voor succes, 
maar het optimaliseren van uw bestaande klantrelaties is 
minstens zo belangrijk.

SAP Business One heeft de tools om u op doeltreffende wijze 
te helpen met alle aspecten van het verkoopproces en de 
klantlevenscyclus – van het eerste contact tot de uiteindelijke 
verkoop, service en ondersteuning. 

De geïntegreerde functionaliteit geeft u een compleet 
overzicht van potentiële en huidige klanten zodat u beter kunt 
inspelen op hun behoeften. Hierdoor kunt u potentiële klanten 
tot klant maken, uw omzet en winstgevendheid vergroten en 
de klanttevredenheid optimaliseren.

Verkoop- en 
klantenadministratie

• Verkoop – en opportunity-management – volgen van kansen 
en activiteiten, van het eerste contact tot en met de verkoop. 

• Beheer van marketingcampagnes – creëren, beheren en 
analyseren van marketingactiviteiten.

• Klantenadministratie – opslaan van alle belangrijke 
klantgegevens op dezelfde plek, synchronisatie en beheer 
van de contactgegevens van klanten die zijn opgeslagen in 
Microsoft Outlook.

• Servicemanagement – efficiënt beheren van garanties 
en servicecontracten, snelle invoer en afhandeling van 
serviceverzoeken.

• Rapportages en analyses – opstellen van gedetailleerde 
rapporten over alle aspecten van het verkoopproces, 
inclusief omzetprognoses en pijplijnanalyses, met behulp van 
tijdbesparende templates. 

• Uw verkoopteam nog mobieler – onderweg beheren van 
uw verkoopgegevens met de mobiele app SAP Business One 
Sales.
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Optimalisatie van 
het inkoopproces om 
winstmarges te vergroten
Iedere onderneming heeft behoefte aan een systematische 
aanpak van het inkoopproces: van het aanvragen van 
offertes bij leveranciers tot het plaatsen van bestellingen 
en het betalen van rekeningen. SAP Business One helpt 
u met het beheer van het volledige traject van bestelling 
tot betaling, inclusief bonnen, facturen, retourneringen en 
betalingen. Dankzij de geïntegreerde rapportagetools is 
het eenvoudig om leveranciers en prijzen te vergelijken om 
betere onderhandelingsresultaten te behalen en kansen voor 
kostenbesparingen te signaleren.

 

Inkoop- en 
voorraadbeheer

• Inkoop – aanmaken van bestelaanvragen, PO’s en 
goederenontvangstbonnen; koppelen van inkoopdocumenten, 
bekijken van documentreeksen voor auditdoeleinden; beheren 
van retourneringen, extra kosten en meerdere valuta’s.

• Master data management – gedetailleerde data beheren 
in een gebruiksvriendelijke interface, saldogegevens en 
inkoopanalyses raadplegen, en gedetailleerde gegevens 
van gekochte artikelen bijhouden met prijslijsten en 
belastinginformatie.

• Integratie van magazijn en boekhouding – real-time 
synchronisatie van goederenontvangsten en voorraadniveaus 
in het magazijn.

• Verwerken van crediteurenfacturen, annuleringen 
en creditnota’s met een PO-referentie, plannen van 
uw materiaalbehoeften en daarop afstemmen van uw 
inkoopplanning.

• Eenvoudigere, up-to-date rapportage – rapporten met real-
time gegevens maken en deze in verschillende rapportvormen 
of dashboards tonen.
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Transparante 
voorraadbeheersing en 
distributie
SAP Business One geeft nauwkeurige informatie over 
binnenkomende en uitgaande zendingen, voorraden en 
artikellocaties. U kunt de voorraad een waarde toekennen met 
behulp van standaardkosten, voortschrijdend gemiddelde, 
FIFO (First In, First Out) en andere methoden; voorraadniveaus 
bijhouden en in real time mutaties monitoren. U kunt real-time 
voorraadupdates en beschikbaarheidscontroles uitvoeren 
en standaardprijzen en speciale prijzen beheren. Ook kunt 
u kwantumkortingen, contante kortingen en klantkortingen 
toepassen en rapporten genereren die de impact daarvan 
tonen.

Productieplanning

• Magazijn- en voorraadbeheer – beheren van de voorraad met 
behulp van diverse kostenmodellen, bijhouden van masterdata 
van artikelen en gebruiken van verschillende meet- en 
prijseenheden. 

• Voorraadlocatiebeheer – voorraden in meerdere magazijnen 
beheren door ieder magazijn op te splitsen in subzones, 
toewijzingsregels formuleren, voorraadbewegingen 
optimaliseren en orderpickingtijden reduceren.

• Goederenontvangst en -uitgifte management – 
goederenontvangsten en -uitgiften registreren, voorraadlocaties 
en mutaties monitoren; consignatieorders, drop ship en 
andere orders mogelijk maken; en voorraad- en cyclustellingen 
uitvoeren.

• Planning van productie- en materiaalvereisten – multi-level 
bills of materials (BOM’s) aanmaken en bijhouden, handmatig 
of op basis van backflushing productieorders opstellen en 
uitgeven en wereldwijd de prijzen van BOM’s bijhouden.

•	Efficiënte	rapportage – genereren van rapporten met actuele 
gegevens en deze rapporten in diverse rapportformats en/of 
dashboards tonen.
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Een duidelijk beeld van 
uw bedrijf met business 
intelligence, analyses en 
rapporten
SAP Business One biedt krachtige analyse- en rapportagetools. 
Het softwarepakket bevat een aanvullende en volledig 
geïntegreerde versie van SAP Crystal Reports® voor SAP 
Business One. Zo kunt u gegevens uit meerdere bronnen 
verzamelen en tijdig nauwkeurige rapporten genereren op basis 
van gegevens uit het hele bedrijf. Geïntegreerd in Microsoft 
Office kunt u met SAP Crystal Reports kiezen uit tal van 
rapportvormen en de toegang tot getoonde informatie bepalen.

Met optionele analyses op basis van SAP HANA profiteert 
SAP Business One van in-memory computing voor analyses 
en rapporten. U krijgt real-time toegang tot voorgedefinieerde 
dashboards, rapporten en productiviteitstools ter 
ondersteuning van de besluitvorming. U kunt zonder technische 
training formulieren en queries aanpassen aan uw specifieke 
eisen. U kunt ook instellingen configureren voor het definiëren 
van wisselkoersen, autorisatieparameters instellen en import- 
en exportfuncties creëren voor interne post, e-mail en data. 

Business 
Intelligence

• Opstellen en aanpassen van rapporten – op basis van 
gegevens uit meerdere bronnen nieuwe rapporten opstellen 
en bestaande rapporten aanpassen, in diverse lay-outs en met 
minimale IT-overhead. 

• Interactieve analyse – rapporten opstellen met behulp van 
standaard MS Excel-functies zodat u uw bedrijf vanuit nieuwe 
invalshoeken kunt bezien.

• Intuïtieve tools – slepen en koppelen, inzoomfunctionaliteit, 
zoekhulp en  op workflowgebaseerde waarschuwingen. 

•	Analyses	met	voorgedefinieerde	KPI’s	(Key Performance 
Indicators) helpen u het percentage tijdige leveringen en de vijf 
beste verkoopmedewerkers te identificeren. 

• Verbeter uw rapporten met krachtige visualisaties door 
integratie van SAP Lumira voor SAP Business One.
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Geef uw mensen de 
middelen om sneller de 
juiste beslissingen te 
nemen
SAP Business One geeft uw medewerkers de middelen 
om sneller en slimmer de juiste beslissingen te nemen 
op grond van alle informatie over verkopen, klanten, 
bedrijfsvoering en financiën – en deze meteen beschikbaar 
te maken in uw hele bedrijf. Door de gegevens te integreren 
in één systeem in plaats van deze in verschillende, niet-
gekoppelde spreadsheets te bewaren, voorkomt u dubbel 
ingevoerde gegevens, kosten en fouten. Workflowgebaseerde 
waarschuwingen zorgen voor automatische meldingen bij 
belangrijke gebeurtenissen, zodat u zich kunt concentreren 
op de meest belangrijke zaken. U heeft duidelijk inzicht in de 
prestaties van uw bedrijf en meer vertrouwen in de gegevens 
waarop de besluitvorming is gebaseerd. 

Analyses en 
rapporten

Samen met het volledig geïntegreerde SAP Crystal Reports 
voor SAP Business One kunt u dashboards en rapporten 
maken die inzicht geven in alle bedrijfsonderdelen. Dankzij de 
intuïtieve en interactieve inzoomfunctionaliteit krijgt u antwoord 
op de meest dringende vragen. Medewerkers kunnen sneller 
inspelen op klantbehoeften en managers kunnen inkomsten, 
kosten en cashflows nauwkeurig volgen om de performance te 
controleren en onmiddellijk maatregelen te nemen. 

Voor nog snellere toegang tot informatie biedt de SAP HANA-
versie voor SAP Business One krachtige analyses in real time, 
waardoor gebruikers makkelijker in SAP Business One kunnen 
zoeken naar de benodigde informatie en direct standaard- en 
ad-hocrapporten kunnen maken.
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Altijd een sectorspecifieke oplossing 
voor uw groeiende onderneming 
Profiteer van de uitgebreide sectorspecifieke functionaliteit, best practices en processen die in SAP Business One 
zijn ingebouwd. En naarmate uw bedrijf groeit, kunt u SAP Business One uitbreiden om te voldoen aan uw bedrijfs- en 
sectorspecifieke eisen met behulp van de softwareontwikkelingsset van SAP Business One Studio of de meer dan 500 add-on 
oplossingen van onze partners. 

Meer informatie en het bekijken van succesverhalen van klanten kunt u vinden op  http://www.sap.com/netherlands/product/enterprise-management/business-one.html

Consumer	products 

Met SAP Business One 
kunt u ieder aspect van uw 
bedrijfsvoering afstemmen 
op de eisen van de moderne 
consument. Anticipeer 
op de vraag zodat u deze 
kunt inplannen en beheren 
– en lever de artikelen en 
producten die consumenten 
graag willen hebben. 

Industriële machines en 
onderdelen

Voldoe aan de vraag van 
klanten en ontwikkel nieuwe 
inkomstenstromen met 
SAP Business One voor de 
industriële productiesector. 
Verlaag de kosten van de 
toeleveringsketen, versnel de 
omlooptijden, minimaliseer 
uitval en herstelwerk – en 
maak uiteindelijk sneller winst. 

Professionele dienstverlening

Met SAP Business One voor 
professionele dienstverleners 
en adviesbureaus levert u 
consistente en hoogwaardige 
diensten aan uw klanten. 
U kunt uw dienstverlening 
inrichten in een herhaalbaar 
proces waardoor onder 
andere uw resourceplanning, 
projectmanagement en 
facturering optimaliseren. 

Detailhandel

Met SAP Business One 
voor de detailhandel geeft u 
consumenten in alle kanalen 
de producten, informatie 
en gepersonaliseerde 
winkelervaring die zij willen. 
Profiteer van real-time 
gegevens van klanten en 
verkooppunten, zorgt 
voor klantbetrokkenheid 
en optimaliseer uw hele 
bedrijfsvoering, van 
merchandising tot uw supply 
chain.

Groothandel

Met SAP Business One voor 
groothandel speelt u proactief 
in op de vraag van klanten 
en leveranciers. Verbeter 
uw hele bedrijfsvoering, 
van planning van de vraag 
en voorraadbeheer tot 
supply chain management 
- en realiseer met behulp 
van flexibele en naadloos 
geïntegreerde processen 
optimale bedrijfsprestaties. 
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SAP Business One is geschikt voor al uw 
bedrijfseisen: vandaag, morgen en in de toekomst

Cloud

U kunt nu gebruikmaken van SAP 
Business One Cloud tegen een 
maandelijkse abonnementsprijs, want 
wanneer uw bedrijf groeit, groeit SAP 
Business One met u mee. 

Mobiel

Zet uw bedrijfsvoering gewoon onderweg 
voort en mobiliseer uw verkoopteam met 
de mobiele apps van SAP Business One. 
Zo heeft u altijd en overal via ieder mobiel 
apparaat controle over uw onderneming. 

Op kantoor

Wanneer u SAP Business One op kantoor 
wilt gebruiken, kan dit natuurlijk ook. Wij 
hebben een oplossing die voldoet aan alle 
eisen van onze klanten. 
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te moeilijk te implementeren is
SAP Business One is snel en eenvoudig te 
implementeren – u bent binnen korte tijd volledig 
operationeel. Meer dan 55.000 klanten van SAP 
Business One, actief in meer dan 150 landen, 
verkrijgbaar in 27 talen en 43 gelokaliseerde versies.

Geloof niet in sprookjes – het is niet waar dat  
SAP Business One…

te duur is
SAP Business One is ook voor kleine ondernemingen een betaalbare oplossing 
met lage TCO. SAP Business One is een uitgebreide applicatie die geïntegreerd 
in één oplossing aan de behoeften van al uw afdelingen voldoet. 

te ingewikkeld 
Het is waar dat SAP Business One heel veel 
mogelijkheden biedt maar het is een modulair 
en flexibel product met meer dan 500 add-on 
oplossingen afgestemd op sectoren of speciale 
functies. Bovendien hebben wij een bewezen netwerk 
van meer dan 700 partners die overal ter wereld 
ondersteuning bieden. 
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Wat u ook doet, wij hebben een oplossing voor u

SAP Business One is speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. De applicatie SAP® Business One is een voordelige alles-
in-één oplossing voor het beheren van uw hele onderneming – inclusief 
financiën, verkoop, klantenadministratie en bedrijfsprocessen. 

SAP Business One is uitsluitend verkrijgbaar via SAP partners, en stroomlijnt 
uw bedrijfsvoering van begin tot eind, geeft u directe toegang tot alle 
informatie en zorgt voor snellere winstgevende groei.  

http://www.sap.com/netherlands/product/enterprise-management/business-one.html
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© 2016 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag in welke vorm of voor welk doel dan ook worden vermenigvuldigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming 
van SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming.

SAP en andere SAP-producten en -diensten die hierin worden genoemd, evenals de respectieve logo’s, zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van SAP SE (of een aan SAP gelieerde onderneming) in Duitsland en andere landen. Zie http://www.sap.com/corporate-en/legal/
copyright/index.epx#trademark voor aanvullende informatie en kennisgevingen over handelsmerken. Sommige softwareproducten die door 
SAP SE en haar distributeurs op de markt worden gebracht, bevatten softwareonderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van andere 
softwareleveranciers rusten.

Productspecificaties kunnen per land verschillen.

Deze materialen worden uitsluitend ter informatie geleverd door SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming, zonder dat hier enige rechten aan 
kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard. SAP en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor fouten of 
omissies met betrekking tot de materialen. De enige garanties voor producten en diensten van SAP of een aan SAP gelieerde onderneming zijn de 
garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets hierin mag 
worden opgevat als een aanvullende garantie.

SAP SE en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn met name niet verplicht een bedrijfskoers te volgen die in dit document of een gerelateerde 
presentatie wordt beschreven dan wel enige hierin genoemde functionaliteit te ontwikkelen of vrij te geven. Dit document of enige gerelateerde 
presentatie, evenals het beleid en mogelijke toekomstige ontwikkelingen, producten en/of platformstrategieën en -functionaliteit van SAP SE of de 
aan haar gelieerde ondernemingen, kunnen op elk moment, op elke grond en zonder kennisgeving door SAP of de aan haar gelieerde ondernemingen 
worden gewijzigd. De informatie in dit document vormt geen toezegging, belofte of juridische verplichting om materiaal, code of functionaliteit te 
leveren. Alle uitgesproken verwachtingen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten 
wezenlijk afwijken van de verwachtingen. Lezers wordt geadviseerd geen buitensporig vertrouwen in deze verwachtingen te stellen en er niet van uit te 
gaan bij het nemen van inkoopbeslissingen.



U heeft behoefte aan een betrouwbare SAP Business One Partner. Een partner die kennis van 
zaken heeft, u gedegen advies kan geven én weet hoe een bedrijf in uw branche functioneert. 
Maak kennis met Logres.

Logres maakt u wegwijs in het systeem. Zodat uw werknemers hun werk optimaal kunnen uitvoeren en 
u kan profiteren van een ERP-systeem dat helemaal toegesneden is op uw bedrijf.

Wij kennen Sap Business One van binnen en buiten. Onze kennis van bedrijfssoftware hebben wij 
opgebouwd door jaren adviseren en implementeren bij meer dan 600 bedrijven in het MKB.

Wat u van ons kunt verwachten:
• Uw bedrijf is ons uitgangspunt. Zowel als het gaat over de softwarekeuze als over het implementatietraject, 

stemmen we dit volledig af op uw onderneming.
• We hebben ervaring. U wilt een betrouwbare partner, die SAP door-en-door kent.
• We hebben een no-nonsense mentaliteit en houden van aanpakken. We begrijpen dat we als ERP Partner uw

dagelijkse werkzaamheden ondersteunen.
• We blijven beschikbaar. Onze consultants helpen u uw bedrijfsprocessen te optimaliseren en onze supportdesk is

elke werkdag bereikbaar.

Bent u op zoek naar een SAP Business One Partner die goed aansluit op uw onderneming? 
Neem contact op met Logres:
Bel 0342 - 42 15 00 of mail naar info@logres.nl
Logres Business Solutions | Thorbeckelaan 16, 3771 EG Barneveld | www.logres.nl

Logres: uw SAP Business One Partner 
met kennis en ervaring


