BatchMaster Manufacturing for SAP Business One là một phần mở rộng của SAP B1 để cung cấp những chức
năng cần thiết cho các ngành sản xuất theo công thức (Process or Recipe-based manufacturers), trong khi
vẫn giữ nguyên những module chuẩn, mạnh mẽ của SAP B1 như: Quản lý tồn kho, Quản lý bán hàng, Quản lý
mua hàng. Những công ty hoạt động với mô hình này bao gồm các công ty sản xuất Thực phẩm và đồ uống,
Sơn và chất phủ, Mỹ phẩm (sản xuất cả những sản phẩm chăm sóc cá nhân cũng như hóa mỹ phẩm), Dược
phẩm, Thực phẩm chức năng và những Hóa chất đặc biệt.
BatchMaster là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất liên tục trong suốt hơn 20 năm, với hơn 1500 khách
hàng trên khắp thế giới và là Đối tác phát triển phần mềm độc lập được SAP xác nhận. BatchMaster có hơn
160+ chuyên gia phát triển phần mềm, tư vấn, tiếp thị chuyên phục vụ cho những công ty cỡ vừa trong
ngành sản xuất liên tục.
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