VARFÖR NETSUITE?
Du står inför ett viktigt val – vilket ERP är
rätt för din verksamhet?
Ungefär vart tionde år står företag inför det
här strategiskt viktiga beslutet vilket får stor
påverkan på verksamhetens operativa
effektivitet.
Den tekniska utvecklingen går snabbt
framåt. Inte undra på att det är svårt då
urvalet är stort.
Teknologin i molnet har revolutionerat
tillgängligheten och möjligheterna. Några
få leverantörer har utvecklat helt nya
system vilka till fullo utnyttjar fördelarna
medan traditionella leverantörer investerar i
att konvertera nuvarande system till molnet
eller till vad de, i varje fall, kallar molnet.

“Vi behövde en plattform för tillväxt
vilken skulle inspirera oss till att
göra mer med vårt system. Vi
kunde inte ta risken att bli
begränsade av vårt ERP. Det var
tvunget att kunna anpassas för vår
verksamhet, inte tvärtom. Vi valde
NetSuite för dess flexibilitet,
skalbarhet och för möjligheterna
det ger oss då vi växer.”
Secrid

Hur som helst är det helt uppenbart att
molnlösningar är framtiden, oavsett vilken
storlek eller typ av organisation.

www.suitespot.se

Vad du ska tänka på för att välja rätt!
Du ger dig in i ett långt partnerskap. Kommer
leverantörens organisation klara av att
anpassa sig till de förändringar som din
verksamhet kommer att genomgå under de
kommande 10 åren?
Teknologin måste vara en del av framtiden,
inte det förflutna. Många system är
ombyggda men fortfarande baserade på
gammal teknik. Molnet är framtiden så var
säker på att systemet är designat för det.
Systemet måste motsvara verksamhetens
behov. Behoven förändras ständigt vilket
innebär att du behöver ett system som är
lätt att anpassa för just dina unika krav.
Användarna förväntar sig även att det ska
vara enkelt att använda. Informativa
dashboard och workflow ska finnas som en
del i systemet för att stärka användarupplevelsen.
Det ska vara prisvärt och snabbt att
implementera. Varierar kostnaden för
systemet med storleken av ditt företag?
Krävs det kostsamma uppgraderingar? Hur
ser implementationsprocessen ut, hur lång
tid tar det och vad kostar det?
Det måste kunna kopplas mot andra
system. Hur enkelt är det att integrera mot
andra system? Finns det tredjeparts APPar
tillgängliga, vilka förbättrar lösningen och
utökar funktionaliteten?

Varför ska du välja NetSuite?
NetSuite är en produkt av innovation och
stor erfarenhet av molnbaserad ERP. Som en
del av Oracle är det en stabil och global
verksamhet. NetSuite håller en hög standard
med funktionalitet i världsklass samtidigt som
det kontinuerligt investeras i att förbättra
kundupplevelsen och utöka funktionaliteten.
NetSuite byggdes från början som ett
molnbaserat verksamhetsstöd. Ända från
början har NetSuite varit ett molnbaserat
ERP med fokus på att hjälpa företag växa
och bli mer effektiva.
Systemet är mycket skalbart. Byggt på en
plattform med högsta kvalitet och med den
mest uppdaterade och säkraste
infrastrukturen, kan NetSuite enkelt hantera
små företag som stora globala
organisationer.
NetSuite är mycket anpassningsbart och är
användarvänligt. Med sin unika design erbjuds
det bästa stödet för just dina affärsprocesser.
Kraftfulla funktioner så som workflow,
sökningar, drill-down rapportering and rollspecifika dashboard bidrar alla till en
fantastisk användarupplevelse.
NetSuite är väl beprövat när det kommer till
att integrera mot ett stort antal andra
lösningar. Genom partnerskap, finns ett brett
utbud av APPar tillgängliga, vilka
tillhandahåller integrerade lösningar för
specifika behov.
NetSuites uppgraderingar är kostnadsfria
och implementationerna är snabba.
Uppgraderingar sker automatiskt två gånger
om året, utan kostnad och med minimal
påverkan. Den unika NetSuite-metoden
säkerställer en snabb och kvalitativ
implementation.
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