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Wij helpen organisaties sneller, 
efficiënter en slimmer te werken

ReThink Commerce
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ReThink Commerce 
Wij helpen organisaties sneller, efficiënter en slimmer te worden

ReThink Spend 
Oplossingen voor spend management verhogen de productiviteit  
en verkleinen risico’s, ze creëren waarde! 
ReThink Sales
eCommerce-oplossingen die B2B-verkoop op efficiëntere  
wijze stimuleren  
The Business Network
Global Netwerk voor snelle, efficiënte commerce en communicatie 
tussen inkopers en verkopers 

Overzicht
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Verander de 
manier waarop 
u zakendoet 
en floreer in de 
digitale economie
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ReThink  
Commerce

De digitale economie, de economie 
van de toekomst, de nieuwe 
economie. Hoe je het ook noemt: 
het is een economie waarin allerlei 
soorten organisaties manieren 
moeten vinden om meer gedaan 
te krijgen met minder middelen 
om effectief te kunnen concurreren 
en klanten te kunnen bedienen. 
In deze economie is uiterste 
efficiëntie vereist. Het is 

dus een economie die in 
toenemende mate gedreven 
wordt door technologiegerichte 
bedrijfsmodellen. Toekomstgerichte 
organisaties weten dit. Zij weten 
dat zij sneller, efficiënter en 
slimmer te werk moeten gaan om 
te kunnen slagen in de komende 
jaren. En zij weten dat verspilling 
groei in de weg staat.

We naderen een nieuw tijdperk met een nieuwe, 
uitdagende economie:
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Ook uw 
organisatie kan 

sneller, efficiënter 
en slimmer worden
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Wij zorgen ervoor dat het verspillen van tijd, geld en talent 
door zowel inkopers als verkopers tot het verleden behoort 
door de manier waarop zij goederen en diensten bestellen  
en verkopen te vernieuwen.

We helpen inkopende organisaties verspilling van non-payroll 
te elimineren. En we helpen verkopende organisaties door de 
B2B-verkoopprocessen uiterst efficiënt te maken.

Dit doen we door geavanceerde technologische 
en service-oplossingen te leveren waarmee beide 
partijen hun interne processen kunnen stroomlijnen  
en de manier waarop zij met elkaar communiceren  
en werken radicaal te vernieuwen.

Onze oplossingen zijn opgebouwd 
rondom kernconcepten en opties die zijn 
gebaseerd op praktijkervaring. Omdat 
ze zijn gecombineerd met geavanceerde 
technologie zijn ze eenvoudig in het gebruik, 
zelfsturend en zeer flexibel.

Ze zijn bovenal ontworpen om de 
bedrijfsresultaten positief te beïnvloeden.

Wij helpen organisaties overal 
ter wereld sneller, efficiënter  
en slimmer te werken.

Onze oplossingen zijn 
van enterprise-niveau 
en bewezen.



07

Inkopers krijgen 
meer waar voor 
hun geld.
 
Verkopers 
verkopen meer.
  
Ledereen 
profiteert van 
een betere 
efficiëntie.

ReThink Spend
Geïntegreerde oplossingen voor onder 
andere Source-to-Contract en Purchase-
to-Pay die ieder aspect van bestellen en 
betalen voor allerlei soorten goederen en 
diensten stroomlijnen.

ReThink Sales
Geïntegreerde oplossingen voor digitale 
marketing, verkoop en facturatie die het 
gehele B2B-verkoopproces stroomlijnen.

The Business Network
Een wereldwijd eCommerce-netwerk dat 
alle vormen van communicatie en handel 
sneller, eenvoudiger en effectiever maakt en 
dat ruim een miljoen bedrijven in 90 landen 
met elkaar verbindt.

Ons uitgebreide aanbod 
van oplossingen op maat 
zijn verdeeld in drie 
kerngebieden:
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ReThink  
Spend

Wat, hoe en aan wie u uw 
uitgaven doet en hoe u uw 
uitgaven beheert, is cruciaal  
voor de operationele en financiële 
prestaties van uw organisatie.

Het heeft ingrijpende gevolgen 
voor uw operationele kosten. 
Maar het beïnvloedt ook de 
kwaliteit van uw dienstverlening 
en uw vermogen om inkomsten te 
genereren en groei te stimuleren.

It’s time to rethink spend.
Het blijvende succes van uw bedrijf hangt ervan af.
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Oplossingen voor  
spend management 

die waarde creëren, de 
productiviteit verhogen 

en risico’s verkleinen
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Als u sneller, efficiënter en slimmer 
wilt werken, heeft u een solide spend 
managementproces nodig.

Besparingen
Uw organisatie besteedt 
een groot deel van haar 
totale budget aan de 
goederen en diensten 
die nodig zijn om haar 
activiteiten uit te voeren. 
Het gaat hierbij om veel 
geld. Alle kosten die u 
bespaart zonder aan totale 
waarde in te boeten, kunt u 
rechtstreeks optellen bij  
de bedrijfsresultaten.

Risico’s
De leveranciers waarmee 
u werkt, worden een 
verlengstuk van uw 
organisatie. Ervoor zorgen 
dat zij goed presteren en 
de richtlijnen naleven is dus 
even belangrijk als ervoor 
zorgen dat u dit zelf  
ook doet.

Productiviteit
Uw medewerkers besteden 
tijd aan het proces van 
onderzoeken, bestellen en 
betalen: personeelskosten. 
Alle tijd die u daarbij kunt 
besparen komt rechtstreeks 
ten goede aan de 
productiviteit.

Responsiviteit
Het overgrote deel van 
die goederen en diensten 
heeft u echt nodig, en 
meestal zo snel mogelijk. 
Alle tijd die u bespaart 
en de toegevoegde 
waarde die u creëert uiten 
zich rechtstreeks in een 
verhoogde responsiviteit 
naar de klanten die  
u bedient.

Die factoren hebben invloed op alles wat u doet. Dus als u uw 
spend management processen wilt verbeteren, bekijk dan het 
totaalplaatje en verbeter uw bedrijfsresultaten door de kosten 
te verlagen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat uw organisatie 
efficiënter en effectiever wordt en er beter in slaagt om haar missie 
te volbrengen.

Dat is precies waarvoor de ReThink Spend-oplossingen zijn 
ontworpen. 

De mogelijkheden met 
ReThink Spend:
Purchase-to-Pay
Accounts Payable Automation
Supplier Management
Sourcing
Contract Management
Content Management
Spend Analysis
Employee Expenses
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Met onze ReThink Spend-oplossingen kunt u één 
of meerdere aspecten van uw spend management 
proces stroomlijnen, verbeteren en integreren.

Zorg dat er alleen geautoriseerde bestellingen 
gedaan worden door de compliance met uw 
autorisatiebeleid en -procedures te verhogen. 

Verbeter het budget- en cashflowmanagement 
door het inzicht in de ‘kostenpijplijn’ bij 
managers binnen uw organisatie te vergroten.

Verlaag de kosten van de 
crediteurenadministratie door de 
factuurverwerking grotendeels te automatiseren.

Creëer een nieuwe inkomstenbron door 
leveranciers in ruil voor korting versnelde 
betalingen aan te bieden. 

Voor Finance

Verhoog de productiviteit en de tevredenheid van 
medewerkers in de organisatie door het gehele 
bestelproces te vereenvoudigen en versnellen.

Voor de gehele organisatie

Krijg meer grip op uw uitgaven door het 
mogelijk te maken om met uw team in te kopen 
uit meer categorieën; verspil geen tijd en talent 
meer dankzij geautomatiseerde interactie 
met leveranciers en actieve tracering van 
contractafspraken en gebruik van verschillende 
inkoopmethodes.

Bespaar meer geld met bestellingen tegen 
contract door het voor iedereen binnen uw 
organisatie eenvoudig te maken om de goederen 
en diensten die ze nodig hebben te bestellen bij 
goedgekeurde leveranciers.

Beperk de risico’s die uw organisatie loopt 
door consistente prestaties en compliance van 
leveranciers te garanderen.

Herken meer besparingskansen, bied betere 
ondersteuning voor contractonderhandelingen 
en zorg voor compliance door het inzicht in de 
inkoopactiviteiten van uw organisatie  
te vergroten. 

Voor inkoop
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ReThink  
Sales

Het is tijd om B2B sales kritisch te bekijken.

Het B2B-landschap verandert 
razendsnel en creëert nieuwe 
mogelijkheden: om meer te 
verkopen aan bestaande klanten 
en om op het juiste moment op 
de juiste plek te zijn wanneer 
potentiële nieuwe klanten op zoek 
zijn naar nieuwe leveranciers. 
De efficiëntie is daarbij veel 

groter: van marketing, offertes en 
voorstellen tot orderverwerking, 
facturering en betaling. Als u 
sneller, efficiënter en slimmer wilt 
werken heeft u een eCommerce-
aanpak nodig die het eenvoudig 
maakt voor klanten om vanuit 
hun eigen werkplek met u te 
communiceren.
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eCommerce-oplossingen 
die B2B-verkoop op 

efficiëntere wijze 
stimuleren
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Hun spend management-benadering 
bestaat onder andere uit:

Organisaties sluiten zich steeds vaker aan bij online 
portalen om deze voordelen te benutten. Het goede 
nieuws is dat leveranciers dankzij die portalen meer 
verkopen, meer besparen op de verkoopkosten en 
sneller betaald krijgen. Alle gebruikers van deze 
portalen profiteren ervan.

The Business Network van Proactis is zo’n online 
portaal, en wel een van de grootste. Dit wereldwijde 
eCommerce-netwerk is beschikbaar in 15 talen en 
verbindt ruim 1 miljoen bedrijven in meer dan 90 landen. 
Wie zich aansluit bij The Business Network verkrijgt direct 
toegang tot al die inkopers. Het wordt eenvoudiger dan 
ooit voor uw bestaande klanten om bij u een bestelling 
te plaatsen. En het wordt eenvoudiger dan ooit voor 
nieuwe klanten om u te vinden.

Veel van uw beste klanten, en potentiële klanten, 
willen de gunstigste prijs-kwaliteitsverhouding  
en proberen hun geld dus zo verstandig mogelijk 
uit te geven.

Een online proces om medewerkers 
binnen de organisatie te begeleiden bij 
het inkoopproces, zodat ze de goederen 
en diensten die ze nodig hebben 
bestellen bij leveranciers met wie gunstige 
overeenkomsten zijn afgesloten. 

Potentiële leveranciers regelmatig opnieuw 
evalueren om er zeker van te zijn dat 
de huidige leveranciers de beste prijs-
kwaliteitsverhouding bieden die verkrijgbaar 
is. Op zoek gaan naar nieuwe leveranciers 
en verschillende elektronische processen 
gebruiken voor kwalificatie en selectie van 
leveranciers. 

De mogelijkheden met 
ReThink Sales: 
Online aanwezigheid
Bedrijfsontwikkeling
Inschrijven op aanbestedingen
Contract Management
Content Management
Orderverwerking
Factuurverwerking



15

Onze ReThink Sales-oplossingen maken het eenvoudig.

100% elektronische bestellingen te ontvangen, 
gereed voor automatische verwerking.

100% elektronische facturen te versturen, klaar 
voor verwerking en (snelle) betaling door de klant.

Te allen tijde de factuur- en betaalstatus 
online bekijken, zelfs voor facturen die offline 
zijn afgeleverd.

Voor orderverwerking en de 
debiteurenadministratie wordt het  
eenvoudig om:

Gevonden te worden wanneer klanten leveranciers 
zoeken.

Uw merk te promoten met een opvallend profiel, 
advertentiebanners en een goede positie in de 
zoekresultaten, in specifieke categorieën.

Geen aanbestedingsmogelijkheden meer  
te missen.

Visueel rijke catalogi te publiceren die u helpen 
met het verkopen van uw producten of diensten.

Het online plaatsen van bestellingen vanuit de 
inkoopsystemen van klanten mogelijk te maken.

Marketingstatistieken te volgen.
De cashflow beter te beheren met opties om 
versneld te betalen.

Voor Sales en Marketing wordt het 
eenvoudig om:

Voor de financiële afdeling wordt 
het eenvoudig om:

Zorg ervoor dat uw producten worden opgenomen in de online inkoopsystemen 
van honderden bestaande en potentiële klanten en stroomlijn de communicatie  
via slechts één kanaal en één beheerproces.
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The Business 
Network

Zowel inkopers als verkopers 
hebben manieren nodig die de 
communicatie stroomlijnen, om 
elkaar te vinden, te beoordelen 
en zaken te doen en om elke 
dag informatie en transactie-
informatie uit te wisselen.  
Beide partijen kunnen dan sneller, 
efficiënter en slimmer werken.  
The Business Network van 
Proactis is een wereldwijd  

cloud-netwerk dat inkopers 
en verkopers één veilige, 
geautomatiseerde plek biedt 
waar zij duizenden andere 
organisaties over de hele wereld 
kunnen ontmoeten.  
Dit online portaal is specifiek 
bedoeld om inkopers en verkopers 
samen te brengen op een plek 
waar zij op zeer efficiënte wijze 
met elkaar zaken kunnen doen.

Het is tijd voor een andere kijk op zakendoen.
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Global Netwerk voor 
snelle, efficiënte interactie 

en commerce tussen 
inkopers en verkopers
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Als inkoper
Op The Business Network kunt u de 
elektronische communicatie met leveranciers 
stroomlijnen en standaardiseren 
gedurende het hele inkoopproces: van 
selectie, kwalificatie en on-boarding, 
contracttoekenning en -beheer, 
productbeheer en servicecatalogi, gestuurd 
bestellen, PO-plaatsing, factuurverwerking 
en vrijwel alle andere aspecten van interactie 
met leveranciers.

Het resultaat?

Als verkoper
The Business Network brengt u rechtstreeks 
in contact met een groot aantal potentiële 
nieuwe klanten en maakt het veel eenvoudiger 
voor bestaande klanten om via hun eigen 
inkoopsystemen bij u te bestellen. Het legt 
nieuwe mogelijkheden bloot en zorgt ervoor 
dat u sneller offertes en voorstellen kunt 
indienen.

U kunt er online bestellingen mee ontvangen 
en elektronische facturen versturen, u krijgt 
24x7 toegang tot de betaalstatus van 
facturen en u heeft de mogelijkheid om 
versneld te betalen. En er zijn geen kosten aan 
verbonden, tenzij u gebruik wilt maken van de 
advertentiemogelijkheden of premium-opties.

Het resultaat?

The Business Network is een van de grootste 
eCommerce-netwerken ter wereld. 
Het maakt alle vormen van commerce en interactie sneller, eenvoudiger en effectiever en 
verbindt ruim een miljoen bedrijven in meer dan 90 landen met elkaar.

Meer besparingen dankzij uitgaven die 
meer onder controle staan en onder 
contract worden gedaan.

Verbeterde efficiëntie binnen de 
inkoopafdeling, crediteurenadministratie 
en de rest uw organisatie.

Hogere verkoopcijfers omdat u eenvoudig 
te vinden bent en het eenvoudig is om 
zaken met u te doen.

Een hoger rendement dankzij een 
verbeterde efficiëntie van marketing, 
business development en sales.
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De voornaamste  
mogelijkheden van het  
netwerk omvatten:

Eén plek om duizenden 
handelspartners te bereiken.

Cloud-based portals.

Integratie met back-end-business-
systemen gebaseerd op standaarden.

Synchronisatie van stamgegevens 
met interne systemen en systemen 
van handelspartners.

Notificaties van activiteiten.

Zeer configureerbare workflow die 
aansluit bij het bedrijfsbeleid.

Controle van de wettelijke compliance 
van facturen in specifieke landen.

Digitale handtekeningen.

Veilige archivering van en toegang 
tot documenten en transactiedata.

En meer... 
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The Business 
Network biedt 
ruimte en 
ondersteuning 
voor alle 
aspecten van 
de Proactis 
ReThink 
Spend-
oplossingen.
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Inkopers krijgen meer waar voor hun geld.  
Verkopers verkopen meer. ledereen profiteert  
van een verhoogde efficiëntie:

100% elektronische bestellingen ontvangen.

100% elektronische facturen versturen.

Factuur- en betaalstatus kunnen te allen tijde 
online worden bekeken.

Voordelen voor orderverwerking 
en de debiteurenadministratie:

Uitgaven meer onder controle.

Meer contractuele bestellingen die tot grotere 
besparingen leiden.

Uw organisatie loopt minder risico.

Meer mogelijkheden voor besparingen.

Voordelen voor Procurement:
Er worden alleen geautoriseerde inkopen gedaan. 

Beter budget- en cashflowmanagement.

Lagere kosten voor de crediteurenadministratie.

Er ontstaat een nieuwe inkomstenbron.

Voordelen voor Finance:

Overzicht
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Wees degene die het verschil 
maakt binnen uw organisatie.

Voordelen voor de gehele organisatie:
Verhoog de productiviteit en de tevredenheid van 
medewerkers in de organisatie door het gehele 
bestelproces te vereenvoudigen en versnellen.

Gevonden worden wanneer klanten  
producten zoeken.

Uw merk promoten.

Geen aanbestedingsmogelijkheden  
meer missen.

Visueel rijke catalogi publiceren.

Het online plaatsen van bestellingen  
mogelijk maken.

Marketingstatistieken volgen.

Voordelen voor Sales en Marketing:
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Miljoenen mensen 
in duizenden 
organisaties 
overal ter wereld 
gebruiken 
de Proactis-
oplossingen 
dagelijks om hun 
winst te verhogen.
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Wilt u een snellere, efficiëntere, slimmere organisatie?  
Neem dan vandaag nog contact met ons op. We horen  
graag van u en willen u graag uitleggen hoe de oplossingen 
van Proactis u snel veel voordeel kunnen opleveren.

 
E-mail info@proactis.com 
Ga naar proactis.com/nl/contact

ReThink 
Commerce met ons
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