
Profiteer maximaal van 
de contractvoordelen 
of gemaakte 
contractafspraken
Contract Management
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Met Proactis Contract Management heeft u per 
leverancier gedurende de gehele contractcyclus 
zodanig verhelderend inzicht in alle contractuele 
uitgaven en contractafspraken, waardoor de 
gebruikers van het systeem direct de voordelen bij 
het inkopen van goederen en diensten zullen ervaren.

Krijg meer grip 
op en inzicht in 
contracten
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Contracten worden vaak op 
verschillende plekken opgeslagen, 
waardoor het lastig kan zijn om een 
specifiek contract te vinden.

Verspreid contractbeheer leidt tot 
dubbele overeenkomsten en gemiste 
kansen op kwantumkorting.

Vervaldata of tussentijdse 
beoordelingen worden vergeten, 
wat leidt tot ongewenste 
contractverlengingen.

Bestellers en inkopers hebben geen 
zicht op contracten, wat leidt tot 
‘maverick-spend’.

Het meten van ‘uitnutting’ en 
beoordelen van risico’s is lastig.

Wij  
begrijpen  
uw 
uitdagingen Samen krijgen wij 

grip op het proces, 
van het begin tot 
het einde van de 
contractcyclus.  
We realiseren 
enorme tijdswinst 
voor uw 
administratie.  
Tijd die we kunnen 
inzetten voor 
proactief beheer en 
interactie met uw 
contractleveranciers.
Procurement Director



Wij hebben 
de oplossing

Wat u 
kunt doen
Volledig en 
direct inzicht

Elektronisch 
contractregister

Duizenden contracten beheren 
is eenvoudig geworden, dankzij 
elektronische contractopslag. 
Contractdata en andere 
belangrijke zaken worden in de 
gaten gehouden en uw team 
ontvangt notificaties als er actie 
moet worden ondernomen. 
Alle inkoopactiviteiten worden 
automatisch verzameld, zodat 
u leveranciersprestaties en 
uitnutting door bestellers 
eenvoudig kunt analyseren. 

Proactis Contract Management biedt een 
centraal en online contractregister voor alle 
typen leverancierscontracten, gekoppeld aan 
inkoopsystemen die ze volledig inzichtelijk 
maken voor bestellers.

Bestellingen en leveringen worden automatisch 
bijgehouden, zodat leveranciersprestaties en 
verplichtingen kunnen worden geanalyseerd. 
Bovendien worden vervaldata, taken of andere 
criteria actief gevolgd en worden collega’s 
gewaarschuwd zodra een contract moet 
worden herzien of andere acties benodigd zijn.



Plan belangrijke 
gebeurtenissen,  
en mis ze nooit

Zorg ervoor 
dat iedereen 
in harmonie 
samenwerkt

Maak alle goederen 
en diensten 
beschikbaar en 
verzamel dan 
de data

Mijlpalen en  
tijdlijn-check

Voorkom dat u vervaldata, 
nalevingscontroles en andere 
belangrijke criteria mist. 
Het systeem houdt alles bij 
en stuurt u automatisch een 
notificatie zodat u op tijd  
kunt reageren.

Prestatie-analyse

We hebben het eenvoudig 
gemaakt om regelmatig 
contractcontroles uit te voeren, 
zodat u er zeker van kunt zijn dat 
alles naar behoren functioneert. 
Uw team kan het gebruik en de 
contractprestaties eenvoudig 
bijhouden en analyseren om 
te zorgen voor naleving door 
leveranciers en binnen uw  
eigen organisatie.

Inkoopintegratie

Een ‘2-way’ integratie tussen 
het contractregister en P2P-
systeem maakt inkoopafspraken 
beschikbaar voor de business.  
Zo kunnen uw kopers goederen 
en diensten opvragen zonder 
tussen systemen te hoeven 
schakelen. Bovendien worden 
alle inkoopactiviteiten per 
contract automatisch verzameld 
voor rapportage en analyse.



Concrete besparingen

Meer besparingen door 
lagere prijzen, vanwege: 
- Meer contractuele uitgaven. 
- Tijdige contractherziening,  
 vóór verlenging. 
- Correcte informatie voor   
 contractonderhandelingen  
 en continuering.

Minder kosten door 
voorkoming van ongewenste 
contractverlenging.

Minder kosten voor 
administratieve 
ondersteuning bij inkoop  
en crediteurenadministratie.

Strategische voordelen

Meer inzicht in 
contractverplichtingen.

Minder risico op nalevings- 
en prestatieproblemen van 
leveranciers.

Wat heeft Proactis 
Contract 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 huidige 
processen en een aanbevolen strategie voor 
optimalisering van het contractbeheer.

Ontdek hoe u met de hulp van Proactis de maximale 
waarde uit elk leverancierscontract kunt halen. 

Boek een ReThink Value Scan

Boek een demo op maat
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