
Waardevolle analyses 
voor slimmere 
aankoopbeslissingen
Spend Analysis



02

Complex wordt 
eenvoudig

Met Proactis is een uitgavenanalyse eenvoudig te 
implementeren en te gebruiken. Proactis Spend 
Analysis is een speciaal ontworpen oplossing die alle 
gebruikelijke uitdagingen met ‘big-data’ aanpakt 
en die professionals in Inkoop en Financiën met een 
minimale set-up krachtige, kant-en-klare analytische 
mogelijkheden biedt.
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Verschillende dimensies van 
uw huidige uitgavenpatronen 
analyseren is een uitdaging.

Data zit in verschillende systemen  
en is vaak onvolledig of gewoon  
niet correct.

Business intelligence tools zijn veelal 
te generiek voor uw specifieke 
wensen.

Kwalitatieve analyses worden 
bemoeilijkt door beperkte resources, 
waardoor besluiten op ‘aannames’ 
worden gebaseerd.

Een gebrek aan informatie maakt 
het sturen op prestaties & KPI’s 
onmogelijk.

Wij 
begrijpen 
uw 
uitdagingen

Nu zie ik het 
totaalplaatje – en 
kan ik veel betere 
beslissingen nemen.
Procurement Director



Wij hebben  
de oplossing

Wat u 
kunt doen
Belangrijke  
data uit alle 
bronnen 
samenbrengen

Automatische 
opschoning, verrijking 
en classificatie bij 
gegevensverzameling 

Leveranciers- en 
transactiegegevens importeren is 
kinderspel. Voor vrijwel elk soort 
systeem bestaat een adapter. 
U kunt ook dubbele records 
samenvoegen en onjuiste of 
ontbrekende gegevens herstellen. 
Daarna worden de gegevens 
geclassificeerd met behulp 
van self-learning kunstmatige 
intelligentie.

Proactis Spend Analysis biedt alles wat  
u nodig heeft om snel al uw transactiedata  
te consolideren, verrijken, categoriseren 
en op te schonen – automatisch en vanuit  
meerdere bronnen tegelijkertijd.



Verhelderende 
inzichten... 
binnen enkele 
seconden

U weet het  
direct als er  
iets mis gaat

Gebruik uw 
inzicht in 
uitgaven om uw 
inkoopproces te 
optimaliseren

Toegang tot 
uitgebreide  
spend data

Proactis Spend Analysis biedt 
waardevolle analyses zodra  
het wordt geactiveerd.  
De uitgebreide, kant-en klare 
views en KPI’s omvatten 
uitgebreide opties voor filters, 
‘aanwijzen en klikken’, drill-down 
opties en snelle export van  
CSV-bestanden.

Automatische 
meldingen en 
waarschuwingen

U ontvangt automatische 
notificaties en waarschuwingen 
op uw computer, tablet of 
smartphone wanneer belangrijke 
KPI’s buiten bereik vallen of 
wanneer er ongebruikelijke 
orders of factuuractiviteiten 
plaatsvinden.

Ondersteuning bij 
inkoopprocessen

U krijgt de antwoorden 
die u nodig heeft om uw 
inkoopstrategie en de dagelijkse 
activiteiten in uw bedrijf drastisch 
te verbeteren, van sourcing 
en risicobeheer tot efficiëntie 
en compliance.



Concrete besparingen

Nieuwe leverancierscontracten 
met hogere kortingen op basis 
van de totale uitgaven van  
de organisatie.

Verhoogde contractuele 
uitgaven door een betere 
naleving bij leveranciers.

Minder onnodige of 
frauduleuze aankopen  
dankzij betere naleving  
van het goedkeuringsbeleid.

Strategische voordelen

Ruimte voor her-allocatie  
van administratieve taken.

Minder tijd kwijt aan het 
opschonen en verrijken 
van data.

Beter sturen op prestaties 
en KPI’s, afgestemd op 
categorieën en leveranciers.

Beperken van de impact  
van leveranciersrisico’s  
op de bedrijfscontinuïteit.

Wat heeft Proactis 
Spend Analysis 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 uw spend 
analyse te verbeteren.

Ontdek hoe Proactis u kan helpen om nuttige 
inzichten te verkrijgen voor slimmere zakelijke 
beslissingen.

Boek een ReThink Value Scan

Boek een demo op maat
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