Sage ERP X3 nu ook in de Cloud
Sage ERP X3 Online, Cloud versie van Sage ERP X3 versie 7, is het logische
vervolg van het continue streven van Sage om aan de vragen van
ondernemingen te beantwoorden wat betreft flexibiliteit en productiviteit
Brussel, 15 september 2014 – Sage Group plc, een van de wereldwijde leiders op het gebied van
bedrijfsmanagementsoftware en -services, biedt middelgrote bedrijven nu nog meer bruikbaarheid en
mobiliteit met de lancering van Sage ERP X3 Online, de Cloud versie van hun nieuwe generatie ERP.
“Ons onderzoek toont aan dat ruim driekwart (76%) van alle bedrijven overweegt om in de toekomst in
de Cloud te gaan met hun bedrijfsmanagementsoftware en daarin willen investeren. Hieruit blijkt dat er
een duidelijke vraag is en dat ze de voordelen van de Cloud in de kmo begrijpen”, aldus Christophe
Letellier, CEO van Sage ERP X3. “We hebben een Cloud-versie van onze Sage ERP X3 versie 7-technologie
ontwikkeld waarmee klanten kunnen groeien met nog snellere, eenvoudiger en flexibeler ERP.”
Sage ERP X3 versie 7 nu ook in de Cloud
De Cloud-oplossing Sage ERP X3 Online is bedoeld voor bedrijven die het gebruiksgemak, de
toegankelijkheid, de eenvoud en een lage cost of ownership van een online dienst willen benutten
zonder concessies te doen aan de functionaliteit en schaalbaarheid van Sage ERP X3 versie 7.
Sage ERP X3 Online wordt in september eerst in Noord-Amerika gelanceerd voordat het wereldwijd
wordt uitgerold.
“Noord-Amerikaanse bedrijven zijn momenteel de leiders in de overstap naar Cloud-technologie”, vertelt
Joe Langner, Executive Vice President en General Manager van mid-market-oplossingen voor Sage
Noord-Amerika. “Daarom rollen we onze Cloud-versie van Sage ERP X3 daar eerst uit. Bedrijven kunnen
nu zelf bepalen hoe ze hun managementsysteem willen inrichten en betalen. Sage ERP X3 Online is een
volgende logische stap in ons continue streven om bedrijven een keuze te bieden, alsook het vertrouwen
om te groeien.”
Intuïtiviteit en mobiliteit in het hart van Sage ERP X3 versie 7
Uit onderzoek van Sage blijkt dat bedrijven in het middensegment drie prioriteiten hebben: nieuwe
orders binnenhalen, de bedrijfskosten verlagen en de omzet verhogen. Het was precies om die
doelstellingen te bereiken dat Sage ERP X3 versie 7 werd herdacht met nieuwe functies.
Bruikbaarheid en mobiliteit staan centraal in Sage ERP X3 versie 7, zodat middelgrote bedrijven nog
sneller nog meer kunnen doen, waar ze ook zijn. Zo helpt het ERP-systeem hen de kosten te verlagen en
sneller te reageren om nieuwe orders binnen te halen.

Sage ERP X3 versie 7 is voorzien van een compleet nieuwe, intuïtieve samenwerkingsfunctionaliteit
gebaseerd op HTML5, die vele browsers en personalisatie ondersteunt. Ook is het mobiel toegankelijk
en biedt het allerlei webapps, integratie met Microsoft Office en een gloednieuwe, krachtige
zoekfunctie.
Het Sage ERP X3 platform is ontwikkeld met behulp van Cloud-eigen technologieën, zoals HTML5,
MongoDB, Elastic Search, JSON en Node.js.
Over Sage:
We bieden de kmo een reeks gebruiksvriendelijke, veilige en efficiënte businessmanagementsoftware en -diensten
– van accounting en payroll tot enterprise-resourceplanning, customer-relationshipmanagement en betalingen.
Onze klanten ontvangen voortdurend advies en ondersteuning via ons wereldwijde netwerk van lokale experts, die
hen helpen hun bedrijfsproblemen op te lossen. Dat geeft hen het vertrouwen hun zakelijke ambities waar te
maken. Sage werd opgericht in 1981, is sinds 1989 genoteerd aan de beurs van Londen en heeft in 1999 een plek
veroverd in de FTSE 100. Met ruim 6 miljoen klanten en meer dan 12.700 medewerkers is Sage vertegenwoordigd
in 24 landen: Europa, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Azië en Brazilië.
Voor meer informatie: www.sage.be.
Sage ERP X3 is de wereldwijde ERP-oplossing van Sage Group, bedoeld voor mid-market-ondernemingen en
vestigingen van grote groepen met internationale aanwezigheid. Sage ERP X3 is al meer dan 10 jaar een complete
en beproefde ERP-oplossing die beantwoordt aan de specifieke behoeften en uitdagingen van middelgrote
ondernemingen in sectoren van fabricage tot distributie, inclusief diensten en industrie. 4.500 klanten in
100 landen hebben gekozen voor Sage ERP X3, omdat het bedrijven vooruit helpt met snellere, eenvoudigere en
flexibelere ERP.
Voor meer informatie: www.sageerpx3.com.
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