
O BOYUM PACK

O Boyum Pack é uma ferramenta de usabilidade que proporciona uma importante redução dos 
erros dos usuários, com baixo custo e alto desempenho. O add-on possibilitou realizar tarefas que 
antes eram impossíveis! É o melhor produto que já vi para o SAP Business One: leve, estável e bem 
desenvolvido. Simplesmente indispensável!

Guilherme Maricato, Grupo MR

Imagine uma solução que permita, sem escrever uma única linha de código, aprimorar 
o SAP Business One com um vasto conjunto de funcionalidades, tornando o sistema 
completamente aderente aos mais variados cenários de negócio...

O Boyum Pack da Boyum IT é uma solução premiada, composta de módulos poderosos 
que atuam de forma independente, aumentando a produtividade e permitindo a clien-
tes e parceiros trabalharem no SAP Business One com muita flexibilidade. Não é preciso 
procurar e implementar vários (e, às vezes, incompatíveis) add-ons em seus projetos, ou 
esperar pela disponibilidade de seus desenvolvedores para realizar o que você mesmo 
pode fazer com alguns cliques ou com uma simples configuração.
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Com o Boyum Pack, consultores e clientes SAP Business One terão, em um único add-on, possibilidades de customização pratica-
mente ilimitadas. O resultado? Economia de tempo, dinheiro e energia.

A Boyum IT disponibiliza licenciamento de suas soluções nos modelos Enterprise e OnDemand (SaaS), proporcionando rápido 
retorno do investimento.
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Customizar o SAP Business One nem sempre é uma tarefa 

fácil e requer o uso do Software Development Kit (SDK) 

ou a intervenção de um consultor técnico.

Isso significa a necessidade de mais recursos para aten-

der às exigências de customização do sistema.

Com o B1UP, consultores funcionais e superusuários 

podem adaptar o sistema às rotinas da organização, 

tornando o uso do SAP Business One mais eficiente.

Além disso, o B1UP reduz a necessidade de desenvolvimentos 

complexos e dá a opção de customizar facilmente menus e 

janelas, criar automatizações e incluir regras necessárias ao 

negócio, em poucos cliques.

Os módulos do B1UP podem ser habilitados individualmente, 

proporcionando flexibilidade e desempenho.

Faça o SAP Business One 
trabalhar para você...

REGRAS DE NEGÓCIO 

Sistema de validação - Defina gatilhos e condições para modelar diferentes regras de negócio, disparando ações personaliza-
das que podem ser facilmente incorporadas ao SAP Business One. Controle melhor os processos de negócio e reduza substan-
cialmente a incidência de erros operacionais e retrabalho. O sistema permite a criação de customizações poderosas, mesmo por 
profissionais sem conhecimento ou habilidades em programação.
 
Funções universais - Uma ampla coleção de funcionalidades adicionais, que visam aprimorar e ampliar as possibilidades exis-
tentes do SAP Business One e que podem ser acionadas por qualquer janela, botão, menu ou validação.

CAIXA DE FERRAMENTAS
 
A Caixa de Ferramentas é conjunto com mais de 40 melhorias pré-configuradas. Todas essas funcionalidades foram agrupadas 
em um único módulo, e podem ser ligadas e desligadas à vontade. Exemplo: pesquisa de informações específicas nas linhas dos 
documentos, formatação das observações do diário, restrição de acesso a tabelas de usuário e muito mais...
 
 

FERRAMENTAS DE DESIGN DE TELA

Adicionar e editar menus - Crie seus próprios menus ou renomeie os existentes. Faça o menu se adequar ao seu negócio.
 
Posicionador de campos - Edite facilmente o layout de qualquer janela, sem nenhum desenvolvimento. Amplie as possibilidades 
de customização com dezenas de recursos complementares aos já oferecidos pelo SAP Business One 9.x.
 
Assistente de abas - Crie novas abas no SAP Business One e organize os campos facilmente, com poucos cliques.

Criador de conteúdo - Explore o máximo da interface gráfica do SAP criando novos objetos em qualquer tela, como botões, abas, 
check-boxes, imagens e outros.

 

FÁCIL ACESSO

B1 Quick Search – Funcionalidade de busca que permite a você pesquisar por dados, dentro ou fora do SAP Business One. Encontre 
informações relevantes de forma rápida e eficiente, como no Google.

Criação rápida – Agora você pode criar um novo Item ou Parceiro de Negócio de maneira expressa, diretamente dos documentos de 
marketing, permitindo ao usuário operar o sistema com agilidade.
 
Botões de função – Adicione botões em qualquer janela, criando atalhos, funções personalizadas, automatizando processos de negócio 
e facilitando a navegação no SAP Business One.
 

FERRAMENTA DE EDI (Electronic Data Interchange)
 

Não é mais preciso adquirir uma solução adicional para troca de arquivos entre o SAP Business One e outros sistemas. Com essa funciona-
lidade nativa do B1UP, é possível exportar ou importar dados do SAP em qualquer formato, utilizando C#, SQL, ou ambos. A execução das 

rotinas pode ser realizada manualmente ou através de agendamento automático, com muita praticidade.
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QUALIDADE DE DADOS
 
Campos obrigatórios - Torne obrigatório qualquer campo no SAP Business One, aprimorando a qualidade dos dados e 
assegurando que nenhum campo importante seja esquecido.
 
Valores válidos - Configure facilmente uma lista de valores permitidos para qualquer campo, com o uso da função ’Deve 
conter valor específico’.

Campos somente leitura - Flexibilize as autorizações de acesso para perfis de usuário específicos, impedindo a edição de 
campos em qualquer janela do SAP Business One.

 

FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS
 
Gerenciador de dados mestre, documentos, contas contábeis e colaboradores - Com o gerenciador de dados mestre 
você pode realizar correção e atualização de dados em massa para diversos cadastros do SAP Business One, sem a 
necessidade de ferramentas externas como o Data Transfer Workbench (DTW).

Gerenciador de configurações de formulário - Uma das melhores funcionalidades do SAP Business One é a possibili-
dade de cada usuário definir sua própria visualização de colunas nas janelas. No entanto, isso é difícil de administrar. Esta 
ferramenta permite replicar as configurações de formulário para cada janela individualmente, com a opção de migrar as 
configurações entre bases de dados.

Gerenciador de autorizações - Uma ferramenta para aprimorar a gestão de autorizações do SAP Business One. 
Abandone o tedioso procedimento de “clicar e arrastar” perfis de autorização. Agora você pode copiar perfis para 
vários usuários simultaneamente, ou ainda migrar autorizações entre bases de dados diferentes.

 
MÓDULOS DE MELHORIA
 
Faturas recorrentes - Permite que o SAP Business One trate faturas que precisam ser enviadas periodicamente. For-
nece um sólido overview das receitas previstas e dos valores já faturados.
 
Extensões do PLD - Importe e exporte relatórios do Print Layout Designer (PLD) em formato XML.
 
Carta integrada - Combine dados dos Parceiros de Negócio com seus próprios modelos do Microsoft Word, 
disponível em carta única ou em lote. O relacionamento com clientes é reforçado com a possibilidade de vincular 
atividades.
 
Taxas de câmbio - Atualização automática de taxas de câmbio provenientes de instituições bancárias, incluindo 
as cotações oficiais do Banco Central do Brasil (PTAX).
 
Saldo da conta - Crie relatórios em PDF com o saldo da conta para clientes e fornecedores.
 
 



B1 PRODUCTIVITY PACKAGE
O B1 Productivity Package atualmente possui os seguintes módulos, que podem ser ativados nas configurações do B1UP:

Personalize as ações realizadas para cada documento com a poderosa 
configuração de ‘Ação do Relatório’. É possível configurar ações de maneira 
individual ou combinada (ex.: Ao inserir um documento no SAP Business One, 

imprimi-lo e simultaneamente enviá-lo por e-mail).

O B1 Print & Delivery pode tratar todo o processamento de documen-
tos no SAP Business One com diferentes métodos de entrega (impri-
mir, exibir, e-mail, PDF ou adicionar o documento). Utilize múltiplos 
layouts vinculados a diferentes parceiros de negócio, ou escolha o 
layout desejado no momento do envio.

Trabalhamos com a solução da Boyum IT há mais 
de um ano, e continuamos a nos surpreender com 
sua enorme versatilidade. O ‘Document Manager’ 

e o ‘Print & Delivery’ converteram nossa rotina 
de trabalho em um fluxo totalmente sem papel. 

Resumindo, o Boyum Pack é o único add-on com o 
qual não podemos viver sem.    .

 Hillel Sackstein, Presidente, Virtual Graffiti Inc.
”
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O B1 Print & Delivery combina a versatilidade do Crystal Reports com o envio automático de e-mails. Otimize a comunicação 
com clientes e fornecedores e obtenha ganhos reais de produtividade, enviando e-mails com documentos e relatórios do SAP.

Diversos documentos do SAP podem ser geren- 
ciados sob um único layout, o que torna o B1 
Print & Delivery a solução ideal para tratar o 
envio de documentos de maneira fácil e rápida.

Aprimore suas rotinas de cobrança utilizando 
o B1 Print & Delivery com o Assistente de 
Cobrança do SAP Business One. Dessa forma, 
é possível gerar e enviar cartas de cobrança a 
todos os clientes inadimplentes, com base em 
diferentes níveis de advertência.

Com a ferramenta de agendamento é simples 
programar o envio de documentos em diver-
sos formatos (e-mail, PDF, entre outros). Assim, 
envios de e-mails em lote podem ser pro-
gramados para horários convenientes.

Selecione quais documentos do SAP Business One serão tratados pelo B1 Print & Delivery. 
Além das opções pré-definidas, podem ser configurados relatórios personalizados.

Com a ferramenta de agen-
damento é simples programar 

o envio de documentos em di-
versos formatos (e-mail, PDF, 

entre outros).



Como empregamos o tempo? Seja para agilizar o faturamento ou para ter melhor controle sobre como os colaboradores 
estão trabalhando, o B1 Time Task é a ferramenta ideal. É possível criar tarefas e atribui-las aos colaboradores para a 
criação de registros de tempo. Com base nesses apontamentos, as faturas são emitidas aos clientes em um único passo. 
O B1 Time Task é a chave para a otimização na gestão de projetos e de recursos, controlando custos e conduzindo seu 
negócio aos resultados esperados.

Quando uma tarefa é criada e atribuída a colaboradores especí-
ficos, o tempo utilizado nessa tarefa pode ser registrado. Isso é 
facilmente obtido utilizando a visualização tipo ‘planilha’ que exibe, 
no SAP Business One, as tarefas relevantes para cada usuário.

O assistente de faturamento torna 
a emissão de faturas mais fácil do 
que nunca. Através do assistente, 
os usuários podem ver um resumo 
completo das horas a faturar, com 
base nos apontamentos aprovados 
em um intervalo definido de datas.

Combinado com o módulo B1 Print 
& Delivery, todas as faturas podem 
ser enviadas automaticamente por 
e-mail aos clientes.

Para cada apontamento, registre todas as informações relevantes, tais como: tempo, distância, 
observações para uso interno ou externo, dentre outras. No SAP Business One, os apontamentos 
podem ser registrados em uma única janela ou a partir da visualização tipo ‘planilha’. Além disso, é 
possível criar apontamentos remotamente por smartphone ou tablet, através do Client Web.

Adicionalmente, o B1 Time Task inclui fun-
cionalidades para o processo de aprovação 
de apontamentos.

Isso proporciona precisão no rastreamento 
dos apontamentos e garante que apenas 
os registros aprovados sejam faturados.



B1 PRODUCTIVITY PACKAGE

O MailChimp é uma das mais intuitivas e sofisticadas plataformas de envio de newsletters, escolhida por mais de 3 milhões 
de usuários em todo o mundo para elaborar e gerenciar campanhas de e-mail marketing. Seu uso é gratuito para listas de 
distribuição com até 2.000 destinatários.

O módulo B1 MailChimp oferece a integração entre o SAP Business One e a plataforma MailChimp, tornando eficiente a sin-
cronização de contatos e listas de distribuição. Nunca foi tão simples criar suas próprias campanhas para divulgar novidades e 
ofertas especiais para a sua base de clientes, além de monitorar os resultados e avaliar a efetividade das ações de marketing.

Sincronização fácil entre contatos no SAP Business One e des-
tinatários de newsletter no MailChimp.

Inclui relatórios de falhas de entrega (bounce) e solicitações 
de descadastramento (unsubscribe).

Com o B1 MailChimp é possível incluir ou atualizar múltiplos 
contatos dos parceiros de negócio do SAP Business One direta-
mente nas listas de distribuição no MailChimp.

O SAP Business One permite a 
definição de orçamentos para 
contas contábeis de resultado. 

Com o B1 Budget, agora também 
é possível definir metas de vendas 
para clientes e itens (individuais 
ou em grupo), combinados com 
vendedores, projetos ou centros de 
resultado.

Além disso, gestores poderão veri- 
ficar o desempenho de diferentes 

áreas de negócio em relação às metas 
estabelecidas através do ”relatório de 
metas”.



LÓGICA DO PARCEIRO
Sua lógica, nossa qualidade

A Boyum IT permite que parceiros submetam suas próprias soluções para serem integradas ao Boyum Pack. Nós 

garantimos a estabilidade de sua lógica dentro do ambiente Boyum Pack e providenciamos manutenção e todos os 

upgrades.

Como resultado, os requisitos de seus clientes serão atendidos sob o selo de qualidade Boyum IT, em uma solução 

certificada e aprovada pela SAP.

Para fazer parte do programa, contate-nos pelo e-mail sales@boyum-it.com.

O B1 Document Manager é uma solução para as empresas que desejam gerenciar seus documentos de maneira eficaz. 
Vincule arquivos de qualquer tipo a objetos do SAP Business One, tais como projetos, centros de resultado, pedidos, 
notas fiscais, cadastros e muitos outros. Administre arquivos em um servidor e os acesse através da poderosa ferramenta 
de pesquisa, diretamente do SAP Business One.
 
Graças ao sistema de palavras-chave do B1 Document Manager, os usuários podem criar termos de busca personalizados 
e encontrar arquivos localizados em pastas definidas para parceiros de negócios ou para itens. Dessa forma, é muito fácil 
acessar documentos internos do SAP Business One bem como arquivos externos armazenados no servidor.

Com o B1 Document Manager, os arquivos externos são 
categorizados e armazenados em pastas definidas. 

A classificação dos documentos com o uso de palavras-chave 
permite ao mecanismo de busca localizar de imediato os 
arquivos desejados.

Diversos critérios de filtro podem ser utilizados pela ferramenta 
de pesquisa: parceiro de negócio, intervalo de datas, tipo e status 
do documento, categorias e palavras-chave.



Boyum IT
S O B R E  N Ó S

Somos uma empresa global, líder em consultoria e desenvolvimento para SAP Business One. Fundada em 1997 
na Dinamarca, a Boyum IT é referência em implementação, suporte e desenvolvimento de soluções para 
sistemas de gestão empresarial. Nossa filosofia é oferecer ao mercado soluções de TI com profissionalismo, 
confiabilidade e segurança.

Em 2004, a Boyum IT tornou-se parceiro oficial SAP para o SAP Business One e atualmente é qualificada como Gold Partner, além de 
possuir premiações referentes à qualidade das soluções e à satisfação dos clientes. Atualmente, temos filiais na Noruega, Finlândia,  
Alemanha, Brasil e EUA, além de escritórios de vendas no Reino Unido, México e Israel, atendendo mais de 2.500 clientes no mundo.

ASPECTOS PRINCIPAIS: 

        Solução premiada e certificada

      6 produtos, 1 único add-on

      2.500+ clientes

      Instalado em 70 países

      45.000+ usuários diários

      Licenciamento Enterprise ou OnDemand

      Compatível com MS-SQL e HANA

TESTE O BOYUM PACK  
 
Demo de 20 dias grátis em: 

portal.boyum-it.com/tryboyumpack//

ASSISTA E APRENDA 
 
E-Learning de todos os módulos 

support.boyum-it.com   ou 

youtube.com/boyumit

O TIME DO BOYUM PACK

Mikael Boyum, CEO / President  mb@boyum-it.com 
Rasmus Wulff Jensen, CTO                    rwj@boyum-it.com
Mads Madsen, Global Channel Manager mhm@boyum-it.com
Naama Aharoni, Global Enablement Manager nah@boyum-it.com

Fernando Aleixo, Channel Manager / LPE (Brasil) fpa@boyum-it.com
Amauri Garroux, Channel Enabler (Brasil)  ajg@boyum-it.com
Aline Garroux, LPE (Brasil) avg@boyum-it.com
Suporte técnico (Brasil) suporte-br@boyum-it.com

Boyum IT do Brasil
Av. Paulista, 1765 - 7º andar 

São Paulo, SP, 01311-200
+55 11 3170 4484

www.boyum-it.com.br
www.boyum-solutions.com.br


