NetSuite

Why NetSuite
Inkluderar Er Industrilösning, Globalt, Konfigurerbar i Molnet!
Läs gärna ovanstående en gång till, sakta……. Det innebär att NetSuite är en ERP lösning som hanterar
er typ av industri även om ni har diversifierad verksamhet, det finns färdiga processer och ”Best
Practice”. Är ni en grupp av bolag, lokalt eller globalt, hanteras det också, med internhandel och
koncernredovisning, även om ni har mixade valutor. Ni kan konfigurera lösningen för att passa era
processer, erhålla automation och konkurrensfördelar, och erhålla kostnadsfria uppgraderingar. Ni
behöver inte fundera på hårdvara, säkerhetskopior, licensuppdatering, hårddiskkrascher eller om man
kan jobba från hemmet, det är hela vitsen med molnlösning, det fungerar!
Läs mer på efterföljande sidor och på vår hemsida www.suitespot.se
Har vi fått Er intresserade, gå gärna in på www.netsuite.eu och kontakta oss.
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Huvudfördelar
•

NetSuite stödjer följande industrilösningar ”Out of the Box” vilket innebär att, är ni en
företagsgrupp med olika verksamheter kan man välja fritt bland färdiga lösningar.
Är man lite unik i sin verksamhet, kan vi mixa olika lösningar till en helhetslösning för Er.
Wholesale & Distribution, Professional Services, Manufacturing,
Software & Internet Companies, Consulting firms, IT services,
Healthcare, Financial Services, Media and Publishing,
Fashion, Retail, Non Profit Organizations
Education, Energy, Transport & Logistic

•

Är ni en företagsgrupp med flera lokala eller globala verksamheter hanteras det i
NetSuite One World som är koncernhantering. NetSuite finns installerat i alla världsdelar, finns
i +200 länder, hanterar alla kända valutor, finns översatt i fler än 20 språk, hanterar
konsolidering, koncernredovisning, internhandel mellan bolag (ICT) och visualiserar
lagersaldon mellan Era bolag.

•

NetSuite är en konfigurerbar ERP lösning. Det brukar inte vara synonymt med en molnlösning
där ni erhåller två kostnadsfria uppgraderingar per år, men det fungerar faktiskt.
Ni kan addera till nya tabeller, fält, rapporter, automatiska och manuella sökningar globalt
mellan bolag och ni kan addera beräkningar och logik. Det som är beskrivet kallas
konfigurering, inte anpassning, då det finns standardverktyg i NetSuite som hanterar allt detta.
Utöver konfigurerbarheten är det lätt att integrera med anda system och lösningar, oavsett om
det är en molnlösning eller om den externa partnern finns i en ”On Premise” lösning.

•

Trots att det är 2020 behöver vi ibland förklara fördelen med molnlösning. Det beror säkert på
att det har talats länge om det och inte alltid i så positiva ordalag. När det har varit något
negativt man hört har det i de flesta fallen varit hybrider, det vill säga inte 100% Cloud.
Det kan ha inneburit höga kostnader om man anpassat det och det kan ha varit omöjligt att
integrera med andra system. En del är också tveksamma om stabiliteten/driften och det känns
kanske tryggare att ha det närmare sig. NetSuite har varit 100% True Cloud sedan starten och
har fler än 40,000 installationer där det fungerat.
NetSuite har idag (2020-07-16) haft en genomsnittlig årlig åtkomst (Up-Time) på 99,99%.
Det slår troligtvis Er nuvarande lösning. Kontrollera gärna via, https://status.netsuite.com/
Med NetSuite’s molnlösning erhåller ni automatiska och kostnadsfria uppgraderingar två
gånger per år, oavsett konfigurering och utförda integrationer.
Läs mer om fördelar på efterföljande sidor.
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Why Cloud
Collaboration

Work wherever you are

När dina anställda kan komma åt, redigera och
dela dokument och information när som helst,
var som helst, kan de göra mer tillsammans och
göra det bättre.

Har man en internetuppkoppling kan man vara
på jobbet och eftersom NetSuite erbjuder
mobilappar är du inte begränsad av vilken enhet
du har till hands.

Recovery

Flexibility

Alla bolag oavsett storlek behöver kontinuerliga
backups och även återställningspunkter. I
NetSuite ingår detta kostnadsfritt. Det sparar tid,
pengar och inga externa experter behöver kallas
in, vilket skapar trygghet för dagens företag.

Skala upp, skala ned, anta nya affärsmodeller,
NetSuite’s flexibilitet låter dig göra allt, snabbt
och enkelt. Med varje NetSuite-uppgradering
migreras dina konfigurationer och anpassning
sömlöst utan extra kostnad.

Automatic Updates

Capital Expenditure Free

Det bästa med molnlösningar är att servrarna är
utanför bolaget, inte synliga och utan strul.
NetSuite tar hand om dem för dig och rullar ut
regelbundna mjukvaruuppdateringar - inklusive
säkerhetsuppdateringar - så att du inte behöver
oroa dig för att slösa tid på att underhålla
systemet själv.

Molnlösningar minskar de höga kostnaderna för
hårdvara. Du betalar helt enkelt bara för det du
använder och njuter av en prenumerationsbaserad modell som är snällt mot ditt
kassaflöde. Lägg till det enkel installation och
hantering, plötsligt ser ditt hemska IT-projekt
mycket vänligare ut.
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Configure NetSuite

En konfigurering i NetSuite skiljer sig från vad kunder har upplevt tidigare. På grund av
begränsningar inom teknik och plattform tvingades gamla ERP-leverantörer att "hård koda"
anpassningar för att tillgodose kundernas behov. Detta betyder i regel att produktens baskod ändras
för att göra något som den inte var utformad för att göra. Problemet med detta är att när
leverantören uppgraderar sin programvara och lägger till nya funktioner eller förbättringar, finns det
ingen garanti för att dessa ändringar av koden inte kommer att komma i konflikt med
anpassningarna, vilket resulterar i antingen ett bäst fall-scenario med oväntade prestandaproblem,
och ett värsta fall av en komplett systemkrasch. Oavsett så blir det dyrt att uppgradera.
NetSuite’s konfigurering skiljer sig åt, eftersom utvecklare inte ändrar basprogramvaran utan
snarare skriver skript ovanpå som interagerar med NetSuite’s funktionalitet. Dessutom kommer
NetSuite med ”Out of the box” verktyg för att lägga till och ändra bland annat, fält, fältnamn, nya
fält, nya tabeller, flikar, formulär, bygga arbetsflöden och automatiseringar samt anpassade
rapporter och sparade sökningar. Dessa inbyggda verktyg täcker nästan alla anpassningskrav som
finns och eliminerar den risk de flesta kunder är vana vid. Alla justeringar som är gjorda uppgraderas
automatiskt.

NetSuite SuiteApp Community
I sammanslutningen ”Suite Developer Network” har många NetSuite utvecklare, producerat olika
NetSuite-tillägg såsom moduler eller integrerade lösningar, för att ge kunderna ännu mer flexibilitet
när de använder NetSuite. Dessa SuiteApps är lösningar som är inriktade på mikrovertikala problem
och erbjuder en oändlig mängd val när det gäller att utöka NetSuite’s funktionalitet
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Anpassningsbarhet har aldrig varit viktigare än idag!
l dagens samhälle händer allt väldigt fort, över en natt kan verkligheten förändras. Att sitta fast i en
statiskt ERP lösning kan vara förödande för verksamheten!

SuiteConnect

SuiteTalk

Med SuiteConnect kan man integrera exempelvis SuiteTalk är hur du integrerar med dynamiska
BI verktyg och andra applikationer genom att
applikationer till och från NetSuite. Dessa SOAPanvända ODBC, JDBC and ADO.NET.
baserade webbtjänster fungerar för närvarande
med Java, .Net, PHP och andra klienter. RESTimplementeringar stöds också.

SuiteScript
SuiteScript är ett modernt, Javascript-baserat
utvecklingsspråk med NetSuite-specifika API: er
för utveckling av anpassad backend-logik och
UI / UX.

SuiteFlow
SuiteFlow är ett program för att visuell skapa och
designa arbetsflöden via ”Drag & Drop”. Det gör
det möjligt att skapa egenutvecklade
affärsprocesser och flöden.

SuiteAnalytics

SuiteBuilder

SuiteAnalytics är den inbäddade analysmotorn
som bland annat innefattar, API: er, dashboards,
rapportverktyg, sparade sökningar (dynamiska/statiska) som alla ingår i SuiteCloudplattformen.

SuiteBuilder är samlingen av intuitiva
anpassningsverktyg som är inbäddade direkt i
NetSuite UI. Lägg till nya tabeller, fält, listrutor,
rapporter, program och mycket mer och
uppgradera fortlöpande.

Med vänliga hälsningar och förhoppning om att vi hörs.
Suitespot AB
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