
Volledige controle op  
uw leveranciersbeleid  
ter ondersteuning van 
Inkoop & Financiën
Supplier Management
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Verbeter 
leveranciersprestaties  
en verlaag kosten

Met Proactis Supplier Management kunt u een sterk 
leveranciersbestand opbouwen en onderhouden door 
de gehele levenscyclus van leveranciers te structureren 
en stroomlijnen – van werven tot selectie, kwalificatie, 
transactie en analyse. Het helpt leveranciersrisico’s 
te verlagen, relaties met leveranciers te verbeteren 
en administratieve taken drastisch te verminderen.
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Wij 
begrijpen 
uw 
uitdagingen

Onboarding van nieuwe leveranciers 
neemt voor beide partijen veel tijd  
in beslag.
 
Kwalificatie van leveranciers is  
vaak subjectief en biedt weinig  
zicht op risico’s.
 
Leveranciersprestaties op 
consistente wijze meten en 
evalueren is niet eenvoudig.
 
Profielen en catalogi van 
leveranciers bijhouden is een  
enorme opgave.
 
Medewerkers van de afdeling 
Crediteuren besteden te veel tijd  
aan het beantwoorden van vragen 
van leveranciers over facturen  
en betalingen.

Voor het eerst 
kunnen we risico’s  
en kosten 
verminderen en 
tegelijkertijd de 
kwaliteit en naleving 
organisatiebreed 
optimaliseren.
Procurement Director



Wij hebben  
de oplossing

Wat u 
kunt doen
Alles  
zichtbaar,  
op één plek

Leveranciersoverzicht

Een overzicht van alle 
leveranciers en hun goederen, 
diensten, certificaten, 
specialiteiten, locaties en 
contactpersonen. Leveranciers 
kunnen automatisch beschikbaar 
worden gemaakt in al uw 
belangrijke systemen dankzij 
de synchronisatie met Finance-
systemen.

Met Proactis Supplier Management is het 
heel eenvoudig om een uitgebreid overzicht 
van leveranciers bij te houden en de 
levenscyclus van leveranciers te beheren met 
webtools voor het selecteren, kwalificeren, 
inzetten en evalueren van leveranciers.

De oplossing maakt bovendien het beheer 
van leveranciersinformatie en communicatie 
eenvoudiger, dankzij een online portaal 
waarmee leveranciers zelf bedrijfsinformatie 
en catalogi kunnen onderhouden en vragen 
kunnen stellen over het account.



Beperk risico’s 
en elimineer 
eindeloos 
papierwerk

Verbeter de 
relatie met uw 
leveranciers 

Behoud en 
verhoog de 
kwaliteit 

Onboarding van 
leveranciers

Vereenvoudig en versnel de 
manier waarop u nieuwe 
leveranciers selecteert, 
kwalificeert en inzet. Het is een 
snel, online en interactief proces 
voor zowel u als uw leveranciers. 
Met onze intuïtieve tools kunt 
u enquêtes op maat maken, 
reacties automatisch beoordelen 
en leveranciers prioriteren.

Interactie met 
leveranciers

Communiceer eenvoudig en 
snel met leveranciers via The 
Business Network van Proactis, 
een platform voor een breed 
scala aan inkooptoepassingen. 
Leveranciers kunnen zelf 
hun profiel beheren in onze 
webtools. Ze kunnen er ook 
offertes indienen, inkooporders 
ontvangen, facturen uploaden  
en de status van hun  
betaling controleren.

Beoordeling van 
leveranciers

Proactis biedt uw team een 
eenvoudige manier om de 
prestaties en risico’s van 
leveranciers te monitoren met 
behulp van flexibele elektronische 
enquêtes met geautomatiseerde 
antwoordoverzichten.



Wat heeft Proactis 
Supplier Management 
u te bieden?
Concrete besparingen

Meer besparingen door een 
grotere inkoopcapaciteit.

Minder kosten bij verstoringen 
door wanprestaties.

Minder 
aansprakelijkheidskosten 
veroorzaakt door  
non-compliance.

Meer besparingen door 
lagere prijzen dankzij goede 
relaties met leveranciers.

Minder kosten voor 
administratieve 
ondersteuning van 
uw crediteuren-en 
inkoopafdelingen.

Strategische voordelen

Een breed gevarieerd 
en opgeschoond 
leveranciersbestand.

Betere naleving en 
transparantie van het 
leveranciersbeheerbeleid.



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 een aanbevolen strategie voor 
verbetering van het leveranciersbeheer.

Ontdek hoe u met behulp van Proactis volledige 
controle kunt krijgen over uw leveranciersbestand  
en uw inkoopactiviteiten kunt optimaliseren.

Boek een ReThink Value Scan

Boek een demo op maat
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