
Verhoog het aantal 
contractbestellingen bij 
goedgekeurde leveranciers
Content Management
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Proactis Content Management biedt een eenvoudig 
te beheren kader dat werknemers toegang biedt tot 
goedgekeurde catalogi, websites en marktplaatsen 
van erkende leveranciers en dat wordt beheerd 
vanuit uw Purchase-to-Pay (P2P)-systeem. Het zorgt 
ervoor dat de eenvoudigste manier om iets te zoeken 
en bestellen, ook de juiste manier is. 

Zorg ervoor dat de 
makkelijkste manier  
om te bestellen ook 
de juiste manier is
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Catalogi op papier zijn inefficiënt 
en leiden tot gedateerde, onjuiste 
informatie.

Bestellingen die online of via de telefoon 
geplaatst worden, leiden tot “maverick 
buying” buiten contracten om.

Als er geen centrale benadering is voor 
beheer van leveranciersinformatie, leidt 
dit onder andere tot dubbele vastlegging 
van leveranciers en hun goederen  
en diensten.

Het kan lastig zijn om continu bij te 
houden welke leveranciers hun aanbod 
hebben uitgebreid of aangepast.

Beperkte informatie leidt tot 
ondoordachte aankopen.

Wij  
begrijpen  
uw 
uitdagingen

We kunnen nu 
eindelijk uitgebreide 
leveranciersinformatie 
op een eenvoudige 
manier beschikbaar 
stellen.
Procurement Director



Wij hebben 
de oplossing

Wat u 
kunt doen
Breng al uw 
leverancierscatalogi 
samen op één plek

Centrale elektronische 
catalogus

De items die aan uw inkopers 
worden aangeboden, zijn 
afkomstig uit een centrale 
opslaglocatie met geautoriseerde 
goederen en diensten van erkende 
leveranciers die hun eigen catalogi 
up-to-date houden. Belangrijke 
informatie wordt bij elk item 
vermeld, terwijl uw Purchase-to-
Pay-systeem zorgt voor de juiste 
goedkeuringen en de financiële 
codering oppikt die u nodig 
heeft voor gegevensintegratie 
en uitgavenanalyse.

Proactis Content Management omvat alle 
tools die u nodig heeft om de catalogi van 
leveranciers of van uzelf te beheren, toegang 
te bieden tot erkende leverancierswebsites, 
externe marketplaces en zelfs om de 
bestaande inventaris inzichtelijk te maken.

Vervolgens is al deze informatie binnen uw 
hele organisatie beschikbaar via intuïtieve 
zoekopties.



De beste 
webervaring – 
vanuit uw eigen 
e-Procurement 
systeem 

Meer keuze, terwijl  
het toch simpel blijft

Voorkom onnodige 
aankopen door uw 
inventaris in het  
oog te houden

Punch-out-verbindingen 
met websites

Via punch-out-verbindingen met 
websites kunnen uw medewerkers 
externe eCommerce-websites 
bezoeken. Gebruikers doorzoeken 
de website en selecteren items. 
Hun winkelwagen wordt dan 
in uw P2P-systeem geladen. 
Vervolgens wordt het normale 
autorisatieproces toegepast en 
wordt de bestelling geplaatst bij 
de website, of een inkooporder 
naar de leverancier gestuurd.

Marketplace 
 

Proactis Content Management 
biedt een centraal toegangspunt 
tot verschillende leveranciers en 
producten, via een groeiende 
eCommerce-website in ons beheer. 
Hierdoor verkrijgt u toegang tot 
vele gedeelde catalogi, contracten 
en punch-out-verbindingen van 
industriegerichte leveranciers 
en koopconsortia.

Storesmanagement 

De optionele Stores Management-
oplossing van Proactis biedt een 
gestroomlijnd inventarissysteem 
met meerdere locaties dat 
inzichtelijk maakt wat al 
beschikbaar is binnen uw 
organisatie. Zo kunt u goederen 
sneller verkrijgen en onnodige 
uitgaven voorkomen.



Concrete besparingen

Meer besparingen door 
lagere prijzen, vanwege: 
- Meer compliance en   
 contractuele uitgaven. 
- Minder onverantwoorde   
 uitgaven, declaratiekosten  
 etc.

Kostenverlaging 
van administratieve 
ondersteuning voor 
procurement.

Vereenvoudigd onderhoud, 
bijvoorbeeld self-service 
tools voor leveranciers.

Strategische voordelen

Uitgaven meer onder ontrole.

Minder risico op nalevings- 
en prestatieproblemen van 
leveranciers door verhoogd 
gebruik van gecertificeerde 
leveranciers.

Verhoogde productiviteit 
en tevredenheid van 
werknemers.

Wat heeft Proactis 
Content Management 
u te bieden?



Ga naar proactis.com/nl/contact 

Wilt u een snellere, efficiëntere,  
slimmere organisatie? Neem dan  
nu contact met ons op.

U ontvangt een grondige analyse van uw 
bedrijfsprestaties en aanbevelingen om het content 
management te verbeteren.

Ontdek hoe Proactis u kan helpen uw contractuele 
uitgaven te vergroten en ervoor te zorgen dat 
erkende leveranciers worden gebruikt.

Boek een ReThink Value Scan

Boek een demo op maat
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