FLS INTEGRATION SUITE
FOR SAP ERP

SNEL, VEILIG EN GEMAKKELIJK:
INTEGRATIE IN RECORDTIJD
Met de FLS INTEGRATION SUITE FOR SAP ERP koppelen we
binnen één dag FLS VISITOUR met uw SAP Systeem. De gecertificeerde standaard interface geeft u de zekerheid dat FLS
VISITOUR veilig en snel in uw bestaande SAP systeem wordt
geïntegreerd en reduceert het integratie project aanzienlijk.
FLS heeft haar eigen SAP expertise in huis: Ons SAP team
bedient u vanaf het eerste contact tot aan oplevering van het
gehele project. Wij maken geen gebruik van externe SAP
consultancy organisaties. Alles onder één dak.
Technische karakteristieken
De FLS INTEGRATION SUITE FOR SAP ERP wordt d.m.v. een
transfer opdracht in het SAP PM / CS of SAP CRM systeem
geïnstalleerd en is direct beschikbaar. Met behulp van de
cockpit van de FLS INTEGRATION SUITE FOR SAP ERP binnen
SAP worden configuratie, monitoring en communicatietesten
tussen FLS VISITOUR en SAP volledig ondersteund. Diverse
FLS VISITOUR functies zoals afsprakenplanning, routeplanning,
resourcebeheer etc. staan binnen een korte tijd via webservices
op SOAP / XML tot uw beschikking.

UW VOORDEEL:
 nelle Integratie: Binnen ca. 3 dagen na het instalS
leren van de server applicatie FLS VISITOUR kunnen
afsprakenplanning, taken of bewerking van wijzigingen
en feedback signalen van eenvoudige en complexe taken
van SAP, ERP of CRM systemen worden uitgevoerd. U
kunt de eerste tests met eigen gegevens uitvoeren. Het beheer van het project gaat hierdoor sneller en dus efficiënter!
Veilig: Speciale extra verzoeken of noodzakelijke
uitbreidingen voor de klant worden geïdentificeerd en
snel uitgevoerd. Een SAP release upgrade met de FLS
INTEGRATION SUITE FOR SAP ERP betekent geen extra
kosten omdat er standaard interfaces worden gebruikt
die vallen onder SAP onderhoud.
 ostenbesparend: Het gebruik van de FLS INTEGRATION
K
SUITE FOR SAP ERP bespaart klanten ten minste 3
maanden ontwikkeltijd; geen ontwikkeltijd voor onderhoud- en ondersteuningstaken; met een kortere
projecttijd minder interne projectkosten.

Planning in SAP
De planning vindt plaats in uw SAP systeem. Binnen enkele
seconden ontvangt u geldige afspraakvoorstellen die door
FLS  VISITOUR worden berekend op basis van uw ordergegevens die zijn overgedragen in SAP. Complexe taken kunnen ook
rechtstreeks in SAP worden gepland. Het voordeel is dat werknemers de verandering nauwelijks merken omdat ze nog steeds
in hun gewone omgeving van SAP werken en daarom geen extra
opleiding nodig hebben.

Status Berichten in Real Time
Als u FLS MOBILE gebruikt, dan kan er rechtstreeks worden
gekoppeld aan FLS VISITOUR en andere mobiele oplossingen
rechtstreeks aan uw SAP-systeem.
De FLS INTEGRATION SUITE FOR SAP ERP maakt een dynamische uitwisseling van huidige statusberichten tussen SAP
en FLS  VISITOUR in real-time mogelijk voor een permanente
verbinding met uw buitendienst.

Efficiënte Route Planning
De routeplanning en, indien nodig, worden ook de handmatige
wijzigingen in de FLS VISITOUR Cliënt gecontroleerd. Hierin
worden de taken met real-time statusberichten in een planningboard weergegeven waarin u precies kan zien waar welke
buitendienstmedewerker zich bevindt. In geval van plannings
wijzigingen optimaliseert FLS VISITOUR uw reisschema met
inachtneming van uw gedefinieerde parameters. Status- en planningswijzigingen worden permanent gesynchroniseerd in uw SAP.

»Ik heb ervaren dat projecten aanzienlijk
sneller kunnen worden uitgevoerd. Onze
klanten profiteren van de ervaringen van
veel geïmplementeerde SAP-integraties!
De FLS INTEGRATION SUITE FOR SAP ERP
kan na installatie zonder onze hulp snel
worden bediend. Onze klanten zijn vaak
verbaasd over hoe snel de voordelen van
FLS  VISITOUR beschikbaar zijn in de SAP
processen.«
JOCHEN EHRINGHAUS
Projekt Manager SAP
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