
Stroomlijn en 
standaardiseer alle 
aspecten van uw 
strategische inkoopproces 
en creëer meerwaarde
Sourcing
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Meer controle, 
minder kosten en 
betere naleving

Met Proactis Sourcing kunt u meer waarde 
creëren voor uw organisatie door de effectiviteit 
en transparantie van zowel strategische als tactische 
inkoopprocessen te verbeteren en tegelijkertijd 
administratieve rompslomp te verminderen. 
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Wensen van eindgebruikers 
verzamelen en toekennen is  
niet eenvoudig.

Evaluatie van leveranciersantwoorden 
kan veel papierwerk en tijd kosten.

Het is heel belangrijk om 
sourcingprocessen op eerlijke en 
effectieve wijze voor te bereiden  
en uit te voeren.

Het is cruciaal om procedures  
op een eerlijke en effectieve wijze  
uit te voeren.

Inkoopprocedures in kaart brengen  
en standaardiseren, is niet eenvoudig.

Wij 
begrijpen 
uw 
uitdagingen

Nu we grip hebben 
op het inkoopproces 
plukken wij de 
vruchten van 
inkoopresultaten 
met de beste prijs-
kwaliteitverhouding.
Procurement Director



Wij hebben  
de oplossing

Wat u 
kunt doen
Beheer 
inkoopprocedures 
op professionele, 
eenvoudige wijze

Tender Manager

Definieer en beheer elke 
procedure als een project, 
met verschillende eenmalige 
en repeterende fases. 
U kunt eenvoudig zien wie 
verantwoordelijk is voor elke 
activiteit, wat de stand van 
zaken is en wanneer het proces 
voltooid zal zijn. Op die manier 
kunt u voor elk proces consistente 
werkwijzen vaststellen conform 
het beleid.

Proactis Sourcing biedt flexibele en efficiënte 
technologie om inkoopprocedures te 
stroomlijnen, of het nu gaat om complexe 
tenders, EU-aanbestedingen, veilingen of 
eenvoudige offerteaanvragen.

Dit zorgt voor een gestructureerd, 
transparant en eenvoudig traceerbaar 
proces, van de behoeftestelling tot aan 
de contractondertekening.



Altijd precies  
wat u nodig  
heeft

Ontvang eenvoudig 
meerdere offertes 
voor eenmalige 
aankopen

Creëer een gelijk 
speelveld voor 
een complexe en 
competitieve tender

RFx Document Manager

Gezamenlijk vragen specificeren 
en de antwoorden automatisch 
scoren. U kunt documenten 
maken met vragen die precies 
aangeven wat u wilt weten.  
Het systeem stroomlijnt 
vervolgens het proces van 
publicatie als RFI’s, RFP’s, RFQ’s 
or EU-tenders. Tot slot ordent 
en automatiseert het systeem 
het proces van het beoordelen 
van de antwoorden, zodat u met 
vertrouwen de juiste optie  
kunt kiezen.

Quick Quote Manager

De Quick Quote Manager 
van Proactis biedt een snelle 
procedure voor offerteaanvragen 
voor specifieke goederen en 
diensten. Het is een snelle, 
eenvoudige manier om meerdere 
concurrerende offertes te 
ontvangen van huidige en 
potentiële leveranciers. Onze 
naadloze Purchase-to-Pay-
integratie maakt het eenvoudig 
om het Quick Quote-proces  
op te starten via aanvragen 
vanuit uw organisatie.

Auction Manager

Bereid het project voor en 
wacht dan rustig af tot de 
laagste prijs binnenkomt. 
U kunt online een transparante, 
maar concurrerende veiling 
organiseren via een online 
oplossing, binnen een vooraf 
bepaald tijdsbestek. Deelnemers 
weten dat de leverancier met  
het beste bod aan het einde  
van het proces wordt beloond 
met de opdracht.



Concrete besparingen

Besparingen door gunstige 
inkoopresultaten.

Minder kosten doordat 
leveranciers geen regels meer 
overtreden en afspraken 
nakomen.

Minder administratieve 
kosten per project.

Strategische voordelen

De bespaarde tijd kan 
worden besteed aan meer 
inkoopprojecten.

Verbeterde productiviteit, 
flexibiliteit en motivatie.

Verbeterde naleving 
van wet- en regelgeving 
en transparantere processen.

Wat heeft  
Proactis Sourcing  
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 organisatie en aanbevelingen om het 
inkoopproces te verbeteren.

Proactis helpt u met het stroomlijnen en standaardiseren 
van alle aspecten van uw inkoopproces, waardoor 
u meerwaarde zult creëren.

Boek een ReThink Value Scan

Boek een demo op maat
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