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De universele connector
Voor ieder bedrijf dat data uit verschillende bronnen verwerkt en wenst
te centraliseren.
Intelligente verbinding

U beheert verschillende vestigingen en/
of u wil gegevens uit verschillende bronnen
centraal beheren? SmartLynx zorgt voor
een intelligente connectie. Deze add-on
is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke
connector die data uit verschillende bronnen
centraliseert, verwerkt en digitaal uitwisselt.
Dankzij SmartLynx voorkomt u dubbel werk,
versnelt en automatiseert u uw processen
en vermijdt u fouten. SmartLynx kan op
verschillende manieren worden ingezet.

Tussen SAP databases

Het centraliseren, combineren en
verwerken van gegevens uit verschillende
bronnen kan moeilijk zijn. SmartLynx
beheert uw stamgegevens centraal met
gegevenssynchronisatie in al uw databases.
Master data management: beheer al uw data op
één plek.

ICT you rely on, people you trust.

Inter company transacties: creëer transacties
tussen bedrijven vanuit één enkel systeem
Automatisering: maak tijdbesparende workflows aan
Consolidatie: beschik steeds over actuele
consolidatiegegevens

Data uit al uw systemen

SmartLynx verbindt verschillende bronnen met
elkaar en maakt van ruwe data, bruikbare en
intelligente data. De belangrijkste functies voor
u opgesomd.
Webservice verbinding: communiceer met al
uw andere web-gebaseerde toepassingen.
Zowel outbound met verzending van data naar
webservices zoals koeriers, WMS, enz, als inbound
met ontvangst van softwaredata van derde partijen
zoals webshop, etc.

EDI-mogelijkheden: exporteer via PDF en
XML.
Verzenden via e-mail: houdt iedereen op de
hoogte en laat het systeem rapporten en
documenten voor u verzenden.
Netwerk Printers: configureer documenten en
rapporten om ze automatisch op een specifieke
netwerkprinter te laten afdrukken.
Exporteren naar netwerkdeling of FTP: exporteer
uw documenten en rapporten automatisch naar
PDF of XML op een netwerkdeling of FTP.

Flexibel en eenvoudig

Na een eenvoudige installatie kunt u SmartLynx
voor SAP Business One makkelijk gebruiken.
U kunt de bestaande integraties zelf aanpassen
want u beheert zelf alle integratie-elementen.
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