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CIĄGŁY ROZWÓJ, DĄŻENIE DO OPERACYJNEJ 

DOSKONAŁOŚCI 

MAKSYMALNA PRODUKTYWNOŚĆ 

FourthShift Edition jest rodziną rozwiązań pro-

gramistycznych i usług przeznaczonych dla 

produkcji, opracowanych i rozwijanych przez 

firmę SoftBrands. Są one szczególnie dopaso-

wane do wymagań małych i średnich przedsię-

biorstw. FourthShift Edition oferuje przedsię-

biorstwom kompletne i w pełni zintegrowane 

rozwiązania wspierane przez światowej klasy 

specjalistów. Rozumiemy, że jako małe czy 

średnie przedsiębiorstwo zajmujecie się bizne-

sem produkcyjnym, a nie oprogramowaniem. 

Nasze rozwiązania zwiększają produktywność, 

gdyż pracują one w sposób, jaki sobie życzy-

cie, zgodnie z Państwa wymaganiami. 

 

CAŁKOWITA INTEGRACJA 

FourthShift Edition dla SAP Business One jest 

rozwiązaniem klasy ERP, opartym na platfor-

mie SAP Business One. FourthShift Edition 

poszerza możliwości Business One o specjali-

styczne, szczegółowe sektory związane  z pro-

dukcją. 

Dodatkowo FourthShift Edition zaspokaja spe-

cyficzne wymagania małych przedsiębiorstw,  

poprzez zapewnienie szybkiego przepływu in-

formacji zorientowanego na podejmowanie 

decyzji (informacje decyzyjne).  

CAŁKOWITE WSPARCIE 

Podczas przemierzania kontynentów przez lata 

SoftBrands służył tysiącom producentów. Dla-

tego my i nasi partnerzy wiemy, co wsparcie 

oznacza dla naszych klientów - ma ono decy-

dujący wpływ na przetrwanie Waszego bizne-

su. My postrzegamy nasze relacje z Wami jako 

strategiczne, gdyż zdrowy (sprawnie i popraw-

nie działający) system ERP może być konku-

rencyjną bronią i musi się on przekształcać w 

miarę zmieniających się potrzeb i wymagań 

rynku, wraz z rozwojem firmy. 

Gwiazdka jest naszym symbolem i wybraliśmy ją celowo, by pokazać gdzie FourthShift Edition zwiększa 

produktywność. Prawdziwe korzyści, które płyną zastosowania systemu klasy ERP widoczne są na pozio-

mie zakładu i pracowników oraz codziennej produkcji, a nie wewnątrz komputera. Gwiazdka wysuwa na 

pierwszy plan obszary, mające szczególny wpływ na produktywność, które czerpią korzyści z systemu Four-

thShift Edition; np. poprzez redukcję czasów realizacji oraz redukcje zapasów, udoskonalenia procesów 

produkcyjnych i biznesowych i wymierne powiększanie satysfakcji klienta. 

 

 

„Silnie wierzymy, że umożliwienie naszym klien-

tom poprawy ich działań biznesowych jest siłą 

napędową dla szybkiego rozwoju także dla naszej 

firmy.” 

Randy Tofteland, 

President and Chief 

Executive Officer 
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NAJLEPSZE POŁĄCZENIE OBYDWU ŚWIATÓW 

ROZSZERZANIE SAP O SPECJALI-

STYCZNĄ WIEDZĘ PRODUKCYJNĄ 

SAP Business One jest łatwym w użyciu roz-

wiązaniem wspomagającym strategiczne i 

operacyjne zarządzanie dla wymagających i 

dynamicznych przedsiębiorstw, których wiel-

kość waha się  w granicach od pięciu do kil-

kuset pracowników. Jest ono zarówno proste 

jak i potężne, gdyż pozwala równocześnie na 

natychmiastowe i kompletne spojrzenie na 

działania biznesowe oraz  potrzeby klientów. 

FourthShift Edition jest w pełni zintegrowa-

nym systemem ERP firmy SoftBrands, zapro-

jektowanym z myślą o małych i średnich 

przedsiębiorstwach, proponując im rozwiąza-

nie, które łączy siłę i bezpieczeństwo SAP ze 

specjalistyczną wiedzą produkcyjną Soft-

Brands. 

Strategiczne partnerstwo z SAP jest rezultatem 

wspólnej wizji. Jako jedyny globalny produ-

cent certyfikowanych dodatków do SAP Busi-

ness One, umożliwiamy przedsiębiorcom ma-

łego i średniego rynku rozwój z SAP. Obecnie 

przedsiębiorstwa każdej wielkości są odpo-

wiednie, by zastosować w nich system SAP. 

 
„ Zdecydowaliśmy aby nasz biznes funkcjonował wo-

kół światowego lidera rozwiązań dla przedsiębiorstw: 

SAP. Siła SAP oraz nasza specjalistyczna wiedza doty-

cząca rynku średnich przedsiębiorstw jest receptą na 

zwycięstwo dla klientów SoftBrands.” 

Ralf Suerken, 

Senior Vice President and General Manager 

 Of Manufacturing, SoftBrands, Inc. 
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PRZEGLĄD RODZINY PRODUKTÓW 

Rodzina FourthShift Edition to oprócz funk-

cjonalnych komponentów, także dodatkowe 

rozwiązania takie jak FourthShift Extended 

Solutions, FourthShift Services i 

FourthShift Institutions. 

JEDEN KOMPLETNY PAKIET 

Połączyliśmy wszystkie nasze know-how z 

zakresu produkcji w jedną obszerną i pełną 

architekturę - rodzinę FourthShift. Na bazie 

platformy SAP Business One, oferujemy 

funkcjonalne komponenty dla zintegrowanej 

kontroli wytwarzania. Spełniając potrzeby 

obszarów specyficznych dla produkcji,  kom-

pletny system będzie sprawiał, że wasz biz-

nes będzie bardziej efektywny, a co za tym 

idzie, odniesie większy sukces. 

Instytucje 

Regularne narzędzia komunikacji, by 

pogłębiać wzajemne zrozumienie 

Dodatkowe Rozwiązania 

Opcjonalne aplikacje dla systemu, by 

podwyższyć standardową funkcjonalność 

Usługi 

Eksperci, narzędzia i metodologie, by szybciej 

osiągać  ROI i ciągle go zwiększać 
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SZYBCIEJ, SZCZUPLEJ, MĄDRZEJ 

WSZECHSTRONNY SYSTEM ERP ZBU-

DOWANY NA FUNKCJONALNYCH 

KOMPONENTACH  

Zarządzanie Produktem 

   Zarządzanie wszystkimi surowcami i pro-

duktami, zasobami, kalendarzami, narzędzia-

mi oraz referencjami 

   Dokładne symulowanie oraz szacowanie 

standardowych oraz średnich, aktualnych 

kosztów produkcji 

 Działania Produkcyjne 

   Spełnianie ustalonych terminów dostaw, 

poprzez koordynację zakupów, planowania, 

harmonogramowania, wytwarzania oraz 

transportu 

- Łatwe sterowanie standardowymi oraz nie-

standardowymi działaniami związanymi z 

produktem 

 Działania związane z Dostawcami i Od-

biorcami 

   Zwiększanie poziomu zadowolenia klienta 

poprzez natychmiastowe reagowanie na jego 

potrzeby,  

   Podawanie realnej daty dostawy, przy  

wykorzystaniu ATP (Available to Promise –

Termin Możliwy do Spełnienia) 

 Zarządzanie Zapasami 

   Otrzymywanie informacji w czasie rzeczy-

wistym oraz utrzymywanie ciągłego przebie-

gu produkcji 

   Śledzenie partii produktu podczas procesu 

produkcyjnego 

 Zarządzanie Raportami 

   Wspieranie decyzji zarządczych poprzez 

proste i elastyczne raportowanie w czasie rze-

czywistym 

- Monitorowanie KPI (Key Performance Indi-

cators - Kluczowe Współczynniki Wydajno-

ści)  oraz zarządzanie przez wyjątki 

FourthShift Edition zapewnia szybki i łatwy 

dostęp do wszystkich istotnych funkcji bizne-

sowych, począwszy od sprzedaży i zakupów, 

aż po finanse i administrację. To rozwiązanie 

jest dostosowywane do Waszych bizneso-

wych potrzeb. Czy nie nadszedł już czas, by 

Wasze przedsiębiorstwo wdrożyło system, 

który pozwoli skupić się na rozwoju i stawa-

niu się coraz lepszym przedsiębiorstwem pro-

dukcyjnym? 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zaawansowane wykorzystanie takich właści-

wości, jak „Przeciągnij i Skojarz”, CRM, aler-

tów, workflow, integracji z MS Outlook oraz 

zapytań sformatowanych. 
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Jako globalna platforma idealna dla małych i 

średnich przedsiębiorstw, SAP Business One 

służy jako silny fundament dla FourthShift 

Edition. 

FourthShift Edition jest zintegrowanym syste-

mem składającym się z  funkcjonalnych kom-

ponentów, które maja wpływ na zwiększenie 

produktywności. 

Planowanie i Harmonogramowanie 

   Utrzymanie optymalnego planu produkcji 

opartego na głównym harmonogramie pro-

dukcji, planowanych zdolnościach produkcyj-

nych, prognozach sprzedaży, stanach magazy-

nowych, otwartych zleceniach oraz liście za-

sobów produkcyjnych 

   Uzupełnianie analiz „co by było,  

gdyby” („what if”), symulacji oraz modelo-

wania wstecznego poprzez wybieranie każdej 

kombinacji różnych, planowanych czynników 

zmiennych 
  

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 

   Obsługuje informacje dotyczące pracowni-

ków 

   Zarządza danymi dotyczącymi wykształce-

nia pracowników, poprzedniego zatrudnienia, 

wyników specjalistycznych badań 

Zarządzanie Relacjami z Klientami 

   Zdobywanie nowych klientów oraz  utrzy-

mywanie dobrych relacji z dotychczasowymi 

   Optymalizowanie i zwiększanie efektywno-

ści całego procesu sprzedaży 

  

Sprzedaż i Dystrybucja 

   Tworzenie ofert cenowych i zleceń klienta 

   Planowanie dostaw i transportu 

  

Finanse i Księgowość 

   Definiowanie kont księgowych i ich hierar-

chicznych powiązań (plan kont) 

   Tworzenie nieograniczonej liczby wzorów 

raportów finansowych przy pomocy kreatora 

raportów 

 Zarządzanie Produktem 

 Działania Produkcyjne 

 Działania  związane z Dostawcami i 

      Odbiorcami 

 Zarządzanie Zapasami 

 Zarządzanie Raportami 

 Planowanie i Harmonogramowanie 

 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 

 Zarządzanie Relacjami z Klientami 

 Sprzedaż i Dystrybucja 

 Finanse i Księgowość 
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NASZE DOŚWIADCZENIE, WASZ SUKCES 

SKUPIAJĄC SIĘ NA WASZYM  

BIZNESIE 

Stworzenie ogólnego systemu nie będzie w 

wystarczający sposób spełniało Waszych po-

trzeb. Nabyliśmy rozległe doświadczenie z 

zakresu zagadnień związanych z przemy-

słem, z listą osiągnięć przeszło dwudziesto-

letniego wsparcia  przedsiębiorstw w stoso-

waniu technik informatycznych. Dodatkowo 

do zbioru funkcji specyficznych dla produk-

cji, FourthShift Edition może być dostosowa-

ny do potrzeb przedsiębiorstwa zgodnie z 

drogą jego rozwoju. 

 

Sekretem efektywnej implementacji systemu 

ERP jest znajomość szczegółowych wyma-

gań Waszej działalności biznesowej. Kupuje-

cie nie tylko funkcjonalne komponenty, ale 

wiedzę z obszaru przemysłu i produkcji. 

Podczas przeszło 4000 wdrożeń nauczyliśmy 

się tworzyć rozwiązania, na których możecie  

polegać. 

 

MOTORYZACJA 

PRZEMYSŁ CHEMICZNY 

ELEKTRONIKA 

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE 

PRZEMYSŁ MASZYNOWY 

URZĄDZENIA MEDYCZNE 

FARMACEUTYKA 

GUMY I TWORZYWA 

PÓŁPRZEWODNIKI 
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WYKORZYSTANIE BOGACTWA DOŚWIADCZENIA 

 

Poniżej znajduje się próbka kilku możliwości systemu, dostępnych w FourthShift Edition: 

   Zarządzanie czasem magazynowania 

produktu 

   Zarządzanie partią produkcyjną zgodnie 

z zasadą FIFO 

   Ko-produkty i produkty uboczne 

   Kontrakty zakupowe 

   Kalkulowanie uzysku w MRP 

   Śledzenie zmienności i potencji 

   Elastyczność drzew produktów 

   Terminy ważności zapasów 

   Nr seryjne 

   Kompleksowe przeprowadzanie kontroli 

na poziomie użytkownika 

   Zarządzanie zleceniami dla podwyko-

nawców 

   Śledzenie komponentów i surowców 

   Zarządzanie zgodne z regulacjami 21 

CFR część 11 

   Elastyczna konfiguracja produktu 

   Wytwarzanie wirtualne 

   Drzewa demontażu produktów 

   Pobranie w czasie rzeczywistym 

   Utrzymywanie rzeczywistego zapotrzebo-

wania 

   Receptury wytwarzania z efektywnymi 

datami 

   Różne numery produktów dostawców 

 

„PRECYZJA I SZYBKOŚĆ SĄ 
ZWIĘKSZANE, PODCZAS GDY OD-
PADY ELIMINOWANE” 
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KOMPONENTY SYSTEMU FOURTHSHIFT EDITION 

SĄ PROJEKTOWANE, BY CAŁKOWICIE ZASPOKOIĆ 

POTRZEBY KLIENTÓW 

WSPÓŁPRACA DŁUGOTERMINOWA 

Kompletne rozwiązania to nie tylko sama tech-

nologia. Wszystkie elementy pracują w połą-

czeniu. Aby osiągnąć wzrost produktywności 

musimy brać pod uwagę każdą unikalną cechę 

średniego przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie 

oferujemy dodatkowe rozwiązania FourthShift 

Extended Solutions. Te zintegrowane rozwią-

zania podnoszą standardową funkcjonalność i 

pomagają Wam w uzyskiwaniu dodatkowych 

korzyści z systemu.  

Rozwiązania te zapewniają pełną synchroni-

zację działań pod względem procesów i syste-

mów. Dodatkowo formalizujemy sprawdzone 

metodologie, które zapewniają ciągłą wymia-

nę innowacyjnej wiedzy i najlepszych prak-

tyk. 

Opcjonalne aplikacje dla zwiększania stan-

dardowej funkcjonalność systemu: 

 

FourthShift VisiBar: Kody Kreskowe i 

Przepływ Pracy 

FourthShift VisiWatch: Monitorowanie i 

Alertowanie Zdarzeń 

FourthShift Software Development Kit 

FourthShift Business Process Management 

 

„TO JEST MIEJSCE, GDZIE ZAPASY I 
CZASY REALIZACJ REDUKOWANE SĄ 
O 50% ” 
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Eksperci, narzędzia i metodologie, by szyb-

ciej osiągać  ROI i ciągle go poprawiać. 

Szkolenie - przekazywanie wiedzy i  

edukacja 

Wspieranie - szeroka gama światowej  

klasy narzędzi do opieki nad klientem 

Konsulting - eksperci z dziedziny przemy-

słu zapewniają innowacyjne rozwiązania 

dla biznesu 

Rozwiązania techniczne - usługi dostoso-

wywane zgodnie z preferencjami użyt-

kownika 

RSA - Zdalna Administracja Systemu - 

aktualizacje, przywracanie po uszkodze-

niu systemu 

Narzędzia regularnej komunikacji, by pogłę-

biać wzajemne zrozumienie. 

XChange - coroczne regionalne konferen-

cje użytkowników, na całym świecie 

Pokój nauki - comiesięczne wskazówki i 

triki, publikowane w sieci 

Go Fourth - biuletyn techniczny 

Badanie satysfakcji - obiektywne pomia-

ry naszych zdolności do spełniania oczeki-

wań klienta 
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„ŚLEDZENIE PARTII WYROBÓW PRZEZ NACI-

ŚNIĘCIE GUZIKA I REDUKCJA ROZBIEŻNOŚCI 

ZAPASU O 90%” 

PROFIL KLIENTA 

   Produkcja liniowa i manualna sosów, dże-

mów i galaretek 

   70 linii produkcyjnych, założona w 1969 

roku 

   Termin ważności bardzo ważnym czynni-

kiem, nacisk na zarządzanie partiami 

 

WYZWANIA 

   System papierowy (nieskomputeryzowany), 

ograniczający przejrzystość, integrację oraz 

zyskowność 

   Odchylenia zapasu sięgające 45 % 

   Mała kontrola nad operacjami i procesami 

wytwarzania 

   Ograniczony czas na przebudowę systemu 

przed szczytem sezonu 

   Niewłaściwe określanie terminów dostaw 

 

ROZWIĄZANIE 

   Warsztaty z kluczowymi użytkownikami  

zbierające wszystkie wymagania biznesowe 

wraz z analizą porównawczą, skutkujące listą 

wymagań co do systemu przypisaną do roz-

wiązania z uwzględnieniem priorytetów 

   FourthShift Edition Food and Beverage 

(Żywność i Napoje) dla SAP Business One 

   Wdrożenie systemu, szkolenia i wsparcie 

klienta 

   Testowanie zachowania i funkcji bizneso-

wych systemu 

 

OSIĄGNIĘCIA 

Polepszenie przejrzystości, bieżące infor-

macje, dotyczące wszystkich działów 

Zmniejszenie odchyleń zapasu z 45% do 

2% 

Natychmiastowe śledzenie partii wyrobu 

oraz zgodności z normami 

Polepszenie zadowolenia klienta poprzez 

podawanie rzeczywistego czasu dostawy 

 

„Wdrożenie FourthShift Edition było jedną z najlepszych decyzji, ja-

ka kiedykolwiek podjęliśmy - to naprawdę wzmocniło naszą pozycję 

na rynku. Dało nam możliwość określania naszych zdolności produk-

cyjnych oraz narzędzia do zarządzania nimi, w sposób  który  przyno-

si zyski. Dzięki temu mogliśmy rozwinąć nasze produkty, a pracowni-

cy i klienci  dużo bardziej usatysfakcjonowani i zadowoleni.” 
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„JEDNOCZEŚNIE ZWIĘKSZYLIŚMY SZYBKOŚĆ 

I JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA” 

PROFIL KLIENTA 

   Producent rozpuszczalników i odczynników 

laboratoryjnych o wysokim stopniu czystości 

   361 linii produkcyjnych, 60 pracowników  

   Środowisko produkcji o dużej zmienności 

chemicznej 

  

WYZWANIA 

   Funkcjonalne obszary biznesu niezintegro-

wane 

   Nieprofesjonalny system hamujący rozwój 

firmy 

   Problem z rozpoznaniem potrzeb klienta  i z 

określeniem dokładnego terminu dostawy 

  

ROZWIĄZANIE 

   Warsztaty z kluczowymi użytkownikami, 

wykonane przez partnerów SoftBrands roz-

wiązań GT, zbierające wszystkie wymagania 

biznesowe, skutkujące listą wymagań co do 

systemu przypisaną do rozwiązania z 

uwzględnieniem priorytetów 

- FourthShift Edition Chemicals dla SAP 

Business One 

- Wdrożenie systemu 

- Program wsparcia klienta 

  

OSIĄGNIĘCIA 

   Start produktywny systemu dwa tygodnie 

przed planem 

   Dostęp do bieżących informacji wpłynął na 

poprawę jakości oraz szybkość w podejmo-

waniu decyzji 

   Pojedyncze rozwiązanie spełniające kom-

pleksowo wymagania  specyfiki produkcji i 

wspierające wzrost 

   Pro aktywna prognoza potrzeb klienta i zo-

bowiązań dostaw, poprawiły obsługę klienta 

   Ulepszenie śledzenia i widoczności wszyst-

kich surowców oraz zapasu wyrobów goto-

wych 

 

 

„Byliśmy pod wrażeniem zarówno systemu, jak i ludzi. Teraz mamy 

system, z którego nigdy nie wyrośniemy i możemy zająć się naszą 

podstawową działalnością, podczas gdy każda kropla która wchodzi i 

wychodzi z naszego przedsiębiorstwa jest księgowana - udało nam się 

również polepszyć wyniki finansowe.” 
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ZAPEWNIENIE SPÓJNOŚCI SAP  POPRZEZ MIĘ-

DZYNARODOWE SYSTEMY BIZNESOWE 

PROBLEM, PRZED KTÓRYM STAJĄ DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA 

Filie oraz kluczowi dostawcy w międzynaro-

dowych łańcuchach dostaw zazwyczaj stosu-

ją niekompatybilne systemy biznesowe. Wy-

nikiem tego jest: nieodpowiednia kontrola, 

nieskuteczność, kosztowne utrzymanie syste-

mów. 

Jak dużo pieniędzy tracą duże przedsiębior-

stwa na pracy na niewspółmiernych i róż-

nych systemach? Zniwelowanie strat można 

uzyskać na różnych polach, ale aktualnie do-

tyczą one trzech poniższych obszarów: 

POLEPSZENIE KONTROLI 

Bieżąca kontrola  

Spójność danych 

Standaryzacja działań i procesów 

 

 

 

ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI 

Szybsze zamykanie miesiąca  

Zautomatyzowanie procesów 

Polepszenie współpracy 
 

 

 

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW 

Współdzielenie danych 

Niższe koszty utrzymania 

Zredukowanie kosztów administracyjnych  

BRAK KONTROLI 

Słaba przejrzystość (brak możliwości zaj-

rzenia w głąb) w szerokim zakresie działań 

przedsiębiorstwa 

Spóźnione raporty, co uniemożliwia reago-

wanie na czas oraz podejmowanie decyzji 

Brak bieżących informacji osłabia rozwój 
 

NIESKUTECZNOŚĆ OPERACYJNA 

O 30% dłuższy czas realizacji zamówienia, 

niż na fakturze 

Podatność na błędy, zbędne dane wejścio-

we 

Zamykanie ksiąg trwa nawet do 30 dni 
 

DROGIE UTRZYMANIE 

Utrzymywanie różnych, niewspółmiernych 

rozwiązań 

Dodatkowe koszty licencji IT 

Integracja kluczy ręcznie kodowanych 

 

 

 

 

korzysta z własnego 

systemu 

NIESPÓJNA ARCHITEKTURA FIRMY MIĘDZYNA-

RODOWEJ  Z RÓŻNYMI SYSTEMAMI 

Kwatera główna 

korzysta z SAP 

Filia 

Kraj 3 

Filia 

Kraj 1 

Filia 

Kraj 2 

Dostawca Dostawca 

korzysta z własnego 

systemu 
korzysta z własnego 

systemu 

ZINTEGROWANA ARCHITEKTURA Z ŁAŃUCHEM 

DOSTAW I SCENTRALIZOWANYM SYSTEMEM SAP 

Filia 

Kraj 3 

Filia 

Kraj 1 

Filia 

Kraj 2 

Dostawca Dostawca 

SAP 

SAP SAP 

SAP 

SAP SAP 

Kwatera główna 
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PRZENOSZENIE ZALET SAP DO 

ROZWIAZAŃ PRODUKCYJNYCH 

FourthShift Edition dla SAP Business One 

pomaga dużym przedsiębiorstwom zwięk-

szyć efektywność ich operacyjnych i  

zarządczych działań oraz uzyskać większą 

kontrolę nad ich rozległymi wewnętrznymi i 

zewnętrznymi łańcuchami dostaw. 

FourthShift Edition jest: 

Łatwy do opanowania i użytkowania 

(wdrożenie trwa kilka tygodni, a nie miesię-

cy) 

Wbudowana integracja z mySAP Busi-

ness Suite (korzysta z platformy SAP Ne-

tWeaver) 

Elastyczny, stabilny i łatwy do skonfigu-

rowania (silne SDK oraz narzędzia służące 

do dostosowania do wymagań klienta) 

Doskonałe narzędzia do raportowania 

(włączając Przeciągnij & Upuść) 

 

STANDARDOWE PRZYKŁADY CZER-

PANIA KORZYŚCI Z FOURTHSHIFT  

EDITION PRZEZ KORPORACJĘ  

MIĘDZYNARODOWĄ 

 

Jeden z naszych klientów, światowy lider 

(firma z Europy) w produkcji żywności, z ok. 

500 zakładami i 250 000 pracowników na 

całym świecie, potrzebował systemu, który  

spełniałby następujące kryteria: 

 

Wszechstronny, zintegrowany system 

komputerowy, który wspiera wszystkie  pod-

stawowe funkcje biznesowe 

Przystępny oraz łatwy w obsłudze 

Łatwy do wdrożenia w krótkim czasie i 

przy użyciu jak najmniejszej ilości zasobów  

Połączenie z centralnym SAP (pomoc w 

rozwiązywaniu problemów) 

Nie może ustępować światowej definicji 

najlepszych praktyk dla procesów bizneso-

wych  

FourthShift Edition został wybrany z wielu 

powodów. Ślad, jaki pozostawiła firma Soft-

Brand na całym świecie oraz doświadczenie 

we wdrażaniu dodatkowych rozwiązań dla 

międzynarodowych przedsiębiorstw były 

dwoma najważniejszymi powodami. 

Funkcjonalność FourthShift Edition spełnia 

dokładnie biznesowe wymagania klienta o 

szerokim wachlarzu produktów, producenta 

dóbr. Dzięki szybkiej implementacji w zakła-

dach, rozwiązaniu korzystnym finansowo dla 

średnich przedsiębiorstw, zwiększyła się licz-

ba zadowolonych klientów SAP na rynku glo-

balnym. 

  

RÓŻNI KLIENCI MAJĄ PODOBNE 

OCZEKIWANIA 

 

„Potrzebowaliśmy rozwiązania, które ujedno-

liciłoby wszystkie nasze działania biznesowe 

w obszarze produkcji”, powiedział Dodd Dis-

ler, CFO (Chief Financial Officer)  firmy 

MicroMo, członek międzynarodowej Faulha-

ber Group.  

„Daleko idące możliwości integracji, które 

oferował FourthShift Edition, z naszym ma-

cierzystym systemem - SAP R/3 - były naj-

istotniejsze”.  

Zalety SAP rozszerzyły się również na ze-

wnętrznych dostawców w łańcuchu dostaw. 

„Sojusz z SAP jest olbrzymi, ponieważ nie-

ustannie doglądamy relacji z naszym klientem 

- firmą Scotts, światowym użytkownikiem 

SAP”, mówi Mike Riley, IT manager w Bud-

dy’s Plant Plus, producent nawozów dla 

Scotts. 
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WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ DLA ŚREDNICH 

PRZEDSIĘBIORSTW NA CAŁYM ŚWIECIE 

BUDOWANIE OPARTE NA SUKCESIE 

 

Nieważne, czy jesteś firmą z pojedynczym 

oddziałem, czy z wieloma, rozprzestrzenio-

nymi poza granicami kraju, możesz zwięk-

szyć swoją produktywność i efektywność 

przy pomocy zaawansowanych technologii 

SAP , połączonych z funkcjonalnością pro-

dukcyjną FourthShift Edition. 

 

Udowodniliśmy to wielu klientom. W istocie 

rozwiązania FourthShift, obecnie dostępne są 

w 4000 przedsiębiorstw w 60 krajach. 

 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO W 

KAŻDEJ BRANŻY 

 

FourthShift Edition jest znakomitym rozwią-

zaniem dla  jednostek i filii dużych przedsię-

biorstw, które pragną posiadać platformę 

scentralizowanego systemu SAP ERP.  

20 000+ klientów SAP Business One 

Ponad 150 000 użytkowników 

1 600 partnerów SAP 

120+ partnerów SAP Business One  

Solution z 330+ dostępnymi rozwiązania-

mi  

WYBRANI UŻYTKOWNICY FOURTHSHIFT EDITION NA CAŁYM ŚWIECIE 

■  APG Meridian 

■  Bravo Tech 

■  Buddy’s Plant Plus 

■  Chef Solutions 

■  Coherix 

■  Coster USA 

■  Daktronics 

■  Fischer & Wieser 

■  MicroMo Electronics 

■  Nestlé 

■  Promotion in Motion Inc. 

■  Rich Products 

■  SBS Technologies 

■  Shield Pack, LLC 

■  Tedia 

■  Timken 

■  TranS1 

■  Tvia 

SAP BUSINESS ONE -   
SZYBKA EKSPANSJA 

2002 2003 2004 2005 2006 

900 

2200 

5300 

9100 

14000 
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DZIESIĘĆ DOBRYCH POWODÓW, DLACZEGO 

POWINIENEŚ ROZPATRZYĆ WYBÓR FOURTHS-

HIFT EDITION 

- W przystępnej cenie. Najlepsze rozwiązanie 

w odpowiedniej cenie. 

- Łatwe wdrożenie. Można zacząć z niego 

korzystać już po kilku tygodniach. 

- Globalny. Wykorzystywany z powodzeniem 

w Chinach FourthShift Edition jest jedynym 

globalnym produkcyjnym dodatkiem do SAP 

Business One. 

- Współpracuje z SAP. Najlepsze przedsię-

biorstwa używają SAP. 

- Wertykalne rozwiązania. Dopasowane do 

specyficznych wymagań przemysłu. 

- Sprawdzony. Przeszło 4,000 udanych insta-

lacji. 

- ROI. Kompletna, efektywna implementacja 

pod względem na kosztów i czasu. 

- Rozwój. Pozwala podejmować trafniejsze 

decyzje, reagować szybciej, pozostawiać w 

tyle konkurencję. 

- Wsparcie. Sprawdzony system, najlepsi spe-

cjaliści i narzędzia.  

- Znormalizowany, zunifikowany. Prowadzisz 

swój biznes poprzez jeden system. 

NASI PARTNERZY 

SoftBrands współpracuje z wyselekcjonowa-

ną siecią partnerów na całym świecie. Ci wy-

soce wykwalifikowani specjaliści zaopatry-

wali w rozwiązania małych i średnich przed-

siębiorców przez wiele lat i uznaliśmy ich ja-

ko część naszego przedsiębiorstwa, a nie jako 

podwykonawców. Oni wszyscy są lokalnymi 

ekspertami, którzy znają Wasz przemysł, 

Wasz język, kulturę oraz ustawodawstwo. Po-

siadamy partnerów do Twoich usług w prze-

szło 30 krajach na całym świecie. 
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SoftBrands jest  liderem w dostarczaniu rozwiązań programistycznych dla 

biznesu w przemyśle na całym świecie. Firma stworzyła globalną infra-
strukturę dystrybucji, rozwoju i wsparcia oprogramowania dla przedsię-

biorstw i posiada ok.. 5 000 klientów w ponad 100 krajach. Firma Soft-
Brands, która posiada prawie 900 pracowników, ma swoją główną siedzi-

bę w Minneapolis w Minnesocie, ale także posiada filie w Europie, In-

diach, Azji, Australii oraz Afryce. Dodatkowe informacje można uzyskać 
na stronie www.softbrands.com 

SoftBrands 
America 

 
Two Meridian Crossings 

Suite 800 
Minneapolis, MN 55423 
USA 

Tel.: +1 612 851 1500 
info@softbrands.com 

SoftBrands UK & Ire-
land 

EMEA Headquarters 
 
300 Thames Valley Business 
Park 
Reading 

RG6 1PT 
UK 
Tel.: +44 (0) 118 935 8800 

info.emea@softbrands.com 

SoftBrands 
Germany 

 
Böblinger Straße 29 

71229 Leonberg 
Germany 
Tel.: +49 (0) 7152 926 260 

info.emea@softbrands.com 

SoftBrands 
Africa 

 
Postal: PO Box 8037 

Halfway House 
Midrand, South Africa 
Physical: Thandananani Office 

Park 
Invicta Road, Midrand, South 
Africa 

Tel.: +27 11 805 6390 

SoftBrands 
India 

 
303, 3rd Floor 

Prestige Sigma 
3, Vittal Mallya Road 
Bangalore 560 001 

India 
Tel.: +91 80 2212 3636 
info.india@softbrands.com 

SoftBrands 
China 

 
27th Floor 

The Exchange Tower No. 
1 
189, Nanjing Road 

Heping District, Tianjin 
300051 
China 

Tel.: +86 22 8319 1750 

Copyright 2007 SoftBrands Inc. All trademarks are the property of their respective owners. 


