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Ett enklare, snabbare och
flexiblare affärssystem
Sage X3 befriar dig från komplexiteten i att driva en affärsverksamhet. Det förenklar varje
steg i din verksamhet, så att du är effektiv och redo för nästa steg, oavsett var du befinner dig
i världen. Med Sage X3, väljer du nästa generations affärssystem så att ditt företag kan växa
snabbare och bibehålla en smidig organisation.

Snabbare

Enklare

Flexiblare

Sage X3 driver ditt företag
snabbare än någonsin, med
en sammanhängande lösning
i enterprise-class, för att
hantera alla dina kärnprocesser
– från inköp till tillverkning,
lagerhantering, försäljning,
kundtjänst och ekonomi –
lokalt och internationellt. Det
förbättrar också samarbetet
och rapporteringen, samt ger
dig insikter i realtid över alla
kostnader och den operativa
effektiviteten.

Sage X3 kan enkelt användas
i en vanlig webbläsare och
på mobila enheter, vilket ger
dig friheten att arbete var du
än befinner dig. Systemet
är lätthanterligt och kan
konfigureras till dina specifika
processer, roller och behov.
Sage X3 på ditt sätt – använd
det som en tjänst i molnet och
minska underhållsbehoven av ditt
system, eller implementera det i
den infrastruktur som passar dig.

Sage X3 är redo för din bransch.
Med inbyggda funktioner för
processindustri, tillverknings-,
distributions- och servicetjänster
kan systemet konfigureras till ditt
företags unika förhållanden och
processer. Det är också skalbart och kan anpassas till förändrade
behov. Systemet växer med din
verksamhet när du expanderar
internationellt, för att göra det
lätt för dig att hantera en global
affärsverksamhet.

“Med Sage X3 kan jag sitta här vid mitt skrivbord i Minnesota
och lämna en offert till en kund i Tyskland med beloppen i euro.
Ännu bättre, jag kan utföra samma arbetsuppgift lika
effektivt med min iPad, när jag sitter på ett café.”
John Babcock, Vice-finansdirektör, Satellite Industries
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Affärssystem behöver inte
vara komplicerat
Få mer gjort, snabbare.
Öka användarnas produktivitet och snabba
på implementeringen med hjälp av ett intuitivt
webbgränssnitt som användarna enkelt kan
anpassa till sina personliga arbetssätt.
Mobilt för din rörliga verksamhet.
Få tillgång till din data på mobila enheter, granska
ditt lager, godkänn inköp och kontrollera dina
nyckeltal medan du är på väg.
Ta tillbaka kontrollen över dina affärsprocesser.
Eliminera ineffektivitet, säkerställ, effektivisera med
ett totalperspektiv på verksamhet processer för att
kunna styra kostnader och öka vinsterna.
Få insikterna du behöver, när du behöver dem.
Värdera risker och övervaka i realtid med hjälp av
kontrollpaneler, egenutvecklade dashboards och
rapportverktyg.

Bli bättre på kundtjänst.
Bättre ärendehantering och öka personalens
tillgänglighet, med snabbare och enklare åtkomst till
den information de behöver.
Expandera internationellt.
Öka kapaciteten, implementera nya processer,
hantera nya affärsenheter eller expandera
internationellt med hjälp av ett flexibelt system som
är utvecklat för tillväxt och
internationell handel.
Ökad snabbhet och fokus i din verksamhet.
Dra nytta av funktionaliteten i ett system av
enterprise-klass med den nödvändiga säkerheten
och skalbarheten, till bara en bråkdel av kostnaderna
och komplexiteten av typiska ERP system. Förenkla
IT hanteringen och frigör resurser för att kunna
fokusera på viktigare projekt.

“Vi har fördubblat våra intäkter
sedan vi implementerade Sage
X3, och det fortsätter att erbjuda
en god kombination av kraft,
skalbarhet och användbarhet.”
Phil Pitzer, IS direktör, Blount Fine Foods
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Flexibelt och skalbart för att
stödja hela din verksamhet
Sage X3 erbjuder kraftfull funktionalitet som kan konfigureras för att passa ditt unika sätt att
driva verksamheten. Systemets flexibla datamodell kan integreras i komplexa organisationer
och rapporteringsstrukturer, vilket förenklar verksamheter som är spridd över olika flera
anläggningar, företag, regioner och länder. Detta genom att sammanföra allt till en gemensamt
installerad lösningsinstans.
Optimerar lager över flera
lagerareor, lagerställen
och juridiska enheter.

Skalbar flerskiktsarkitektur som
säkerställer i princip oändlig
kapacitet.

Lätthanterligt med begränsade
IT resurser, antingen i molnet
eller installerad på ditt val
av infrastruktur.
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Personligt anpassad användning
på webben och på mobila enheter
Sage X3 introducerar en bättre och mer personlig användarupplevelse baserad på en säker
teknologi för webben och mobila enheter. Oavsett ifall användarna är på kontoret eller inte, kan
de få tillgång till de data de behöver, med hjälp av ett intuitivt gränssnitt som lätt anpassas till
specifika processer, roller och behov.

Det är utvecklat för att vara
lättanvänt och lättillgängligt
på Android och iOS baserade
smartphones eller surfplattor.

Systemet möjliggör åtkomst
till företagsdata oavsett var du
befinner dig.

HTML5 gränssnittet möjliggör
en intuitiv användarupplevelse
och möjlighet till personliga
användarinställningar.

6

Sage X3 · Nu kan du växa snabbare utan att bli större

För din bransch
Till skillnad från andra lösningar som använder sig av add-on mjukvarutjänster för att kunna
stödja industrispecifika processer, så inkluderar Sage X3 en funktionalitet som är redo att
användas i de flesta distributions- och tillverkningsindustrierna. Det använder sig också
av webserviceteknologi som möjliggör åtkomst till kompletterande lösningar där det är
nödvändigt.
Framtaget för att överträffa industrins behov.
Distribution
Expandera din marknad och ha
kostnaderna under kontroll

Tillverkning
Leverera högkvalitetsvaror
på ett konsekvent sätt

Detaljhandel
Transport och logistik
Grossisthandel

High-tech
Industriell utrustning
Medicinska apparater
Metalltillverkning

Processtillverkning
Uppnå process- och
produktsamstämmighet

Tjänster
Håll dina kunder nöjda

Kemiska produkter
Kosmetika
Mat och dryck
Nutraceutika
Farmaceutiska produkter

Reklam- och marknadsföringstjänster
Konsulttjänster
Ingenjörstjänster
Uthyrning av utrustning
IT och mjukvarutjänster
Underhålls- och reparationstjänster
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Hantera dina finanser
Sage X3 erbjuder mångsidig funktionalitet för att stödja verksamhetens alla kärnprocesser
med minimala IT investeringar och resurser.

Integrerat affärssystem som
inkluderar inköp, lagerhantering,
tillverkning, försäljning,
kundtjänst, redovisning
och ekonomi.

En lösning med automatiserade
arbetsflöden och processer ger
bättre kontroll över effektiviteten
inom alla områden av
verksamheten.

Inbyggda analysverktyg för
en djupare insikt, snabbare
rapportering, kommunikation
och beslutsfattande.
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Hjälper din verksamhet
att växa globalt
Sage X3 eliminerar komplexiteten i att driva en internationell verksamhet. Systemet förenklar
hanteringen av internationell handel - leverantörer, underleverantörer, partners och kunder
(en flerspråkig lösning med flera valutor) - och kan hantera en global verksamhet utifrån en och
samma installerad instans (flera lagstiftningar, flera huvudböcker m.m.).

All funktionalitet var du än befinner dig.
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FUNK TIONER

Sage X3, affärssystemets
funktioner och teknologi

Redovisning och
ekonomi

Inköp

TEKNOLOGI

Startsidor med dashboards,
processflöden och nyckeltal

Gemensam
datakälla

Lagerhantering

Dokumenthantering och
dokumentdelning

Utvecklingsverktyg
och web services

HTML5

Tillverkning

CRM

Automatisering av arbetsflöden
och varningar (workflow)

Mobilitet

Drift hos partner
eller på egen
hårdvara

Försäljning

Rapporter
och affärsanalys

Cloud

”Våra fältagenter brukade kunna betjäna fyra kunder per dag.
När vi utrustade dem med mobila enheter anslutna till Sage X3,
kunde antalet fördubblas.”
Philippe Scemama, VD, Adelya
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Hantera hela din verksamhet
Sage X3 erbjuder mångsidig, integrerad funktionalitet för att stödja verksamhetens alla kärnprocesser med
minimala IT-investeringar och resurser.
Ekonomi
• Huvudbok
• Förfallna betalningar, fordringar
• Likviditetsplanering
• Bankhantering
• Redovisning av kostnader och analysverktyg
• Utgifter/kostnader
• Budgetering och åtaganden
• Factoring
• Hantering av anläggningstillgångar
• Mobilitet
Inköp
• Hantering av leverantörer och produktkategorier
• Priser och rabatter
• Inköpsplanering, beställningar och förfrågningar
• Beställningar, leveranser och schemaläggning
• Hantera offertförfrågan
• Öppna beställningar, budgetredovisning
• Hantering av godkännanden på flera nivåer
• Mottagning
• Leverantörsfakturor och returer
• Avtal och leverantörskontrakt
• Transaktioner inom företaget / mellan enheter (ICT)
• Importdeklarationer och kostnadshantering
• EDI
• Bankintegrationer
• Mobilitet
Lagerhantering
• Artikeldata, med flera alternativa enheter
• Lagerplatshantering (buffert, plock...)
• Lagerhantering med full spårbarhet på
serienummer batch och sub-batcher
• Kvalitetskontroll och stickprov
• Lagerpåfyllning med förflyttning mellan platser
• Godkännande och frisläppning av beställningar
• Lagerförflyttningar
• Flera värderingsprinciper
• Fysisk inventering
• Hantering av import och exportflöden
• Hantering av leverantörer och transportörer
• Versionshantering
• Mobilitet

Tillverkning
• Multipla tillverkningssätt
• Produktkonfiguration, tillval och varianter
• Listor för material, formler och recept
• Hantering av man- och maskintid
• Framåt- bakåtplanering
• Påfyllning och förflyttningar mellan enheter och
tillverkningsresurser
• Redovisning av produktionskostnader
• Godkännande och frisläppning av tillverkningsorder
• Kvalitetskontroll och analys
• Redovisning av produktionskostnader
• Huvudplanering
• Versionshantering och övervakning av förändringar
Försäljning
• Produktkonfiguration, tillval och varianter
• Priser och rabatter
• Agenthantering
• Offerter, avtal och öppna order
• Kreditgranskning i flera nivåer vid orderläggning
• Leveransplanering, plockning, packning
och leverans
• Kundreturer
• Fakturering och påminnelser
• Lagerförfrågning och allokering
• Lån och åtaganden
• Transaktioner inom företaget / mellan juridiska
enheter (ICT)
• Fraktsedel och exportdeklaration
• EDI
• Mobilitet
CRM
• Kontakthantering
• Automatisering av försäljningsprocessen
• Kundsupport i call-center
• Hantering av garanti-/serviceärenden
• Kunskapsdatabas för lösningar
• Marknadskampanjer
• Mobilitet
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Startsidor med dashboards, processflöden
och nyckeltal
• Skapa din personliga startsida
• Personliga inställningar per användare
• Flera åtkomstnivåer till relevant data
Rapporter och affärsanalys
• Skapa dina personliga dashboards
• Konfiguration av Queries
• Drill-down i flera nivåer
• Bibliotek med över 400 rapporter
• Automatisering av dokumentutskrifter
• Export till Word®, Excel®, text-, HTML, PDF filer
Automatisering av processer och bevakningar
• Konfiguration av workflows
• Varningar med länkar för att startar sub-flöden
• Loggning och versionshantering för
fullständig audit

Dokumenthantering och dokumentdelning med
Microsoft Office®
• Dokument- och revisionshantering
• Delning av filer enligt användare, arbetsuppgifter
och projektgrupper
• Sparande av dokument
• Microsoft Office® integration med synkroniserad
data
• Microsoft Outlook® integration
• Fulltext sökning
Teknologi
Sage X3 har en flerskiktsarkitektur som säkerställer
hög tillförlitlighet och skalbarhet.
Sage X3 erbjuder olika driftalternativ
(cloud, driftpartner eller lokalt på egen hårdvara)
och möjlighet att ändra din strategi över tid.

”Ifall du har förståelse för värdet
av information och data i dina
affärsbeslut, så kommer du
omedelbart se värdet av detta
verktyg. Sage X3 gör det möjligt
för företag att realisera sina
visioner. Det möjliggör en smartare
och mer strategisk verksamhet.”
Mike DePasquale, Group Enterprise System Manager, Avon Rubber p.l.c.
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