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itemxtra

Collecties en
productassortimenten
eenvoudig beheren in uw ERP

itemxtra

De weboplossing itemxtra is een webapplicatie die vlot op elk device
draait en communiceert met SAP Business One zodat uw stocklijst
up-to -date blijft.
Collecties

Cloud industry package

Moeiteloos nieuwe artikelen aanmaken in
SAP Business One? Met deze applicatie kan
u in een handomdraai nieuwe collecties
maken met artikelen in verschillende maten
en kleuren. U maakt een moederartikel aan
en voegt eenvoudigweg de kleuren en maten
toe. itemxtra is een handige extensie op uw
SAP Business One. Het laat u toe om snel en
eenvoudige volledig nieuwe collecties of
assortimenten aan te maken.

itemxtra is een van de eerste Cloud Industry
Packages geselecteerd door SAP Business
One en gekwalificeerd voor SAP Cloud.
Werkt u liever in een beveiligde privécloud of
op on premise? De keuze is aan u.

Stel uw matrix in opdat deze voldoet aan uw
wensen en bewaar altijd het overzicht over
uw voorraad. Elke collectie of product kan
in itemxtra aangemaakt worden dankzij de
flexibele matrices en ontelbare features.

ICT you trust | people you rely on
Al 30 jaar zetten wij ons in om bedrijven
vlekkeloos te laten werken. Door
de jaren heen hebben we ons
gespecialiseerd in oplossingen
voor ERP, retail, groothandel
en nog veel meer.

ICT you rely on, people you trust.

Mobiel
itemxtra is een webapplicatie. Het
werkt probleemloos op elk apparaat en
communiceert met SAP Business One, zodat
uw voorraad up-to-date blijft.

Benefits
• Nieuwe collecties aanmaken
• Bewaar het overzicht over uw voorraden
• Maak ontelbare combinaties
• Matrices zijn aanpasbaar aan uw wensen

• Werk sneller met
templates
• Maak minder fouten
• Gekoppeld aan uw SAP
Business One
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