
Vereenvoudig snel  
en kosteneffectief  
uw eCommerce kanalen
The Business Network
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Kom sneller ter 
zake, communiceer 
nauwkeuriger en 
verhoog de efficiëntie

Met The Proactis Business Network kunt u de cloud 
optimaal benutten voor het stroomlijnen van uw 
bedrijfsprocessen. Het biedt een gebruiksvriendelijk, 
veilig netwerk dat inkopers en leveranciers, hoe klein 
of groot dan ook, verbindt via een ultiem eenvoudig 
en digitaal commerce-platform, van interactie naar 
transactie.
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Communicatie tussen inkopers en 
leveranciers is vaak een intensieve 
en omslachtige aangelegenheid.

Hoge administratie- en 
transactiekosten.

Beide partijen hebben beperkte 
toegang tot juiste, actuele 
informatie.

Het is lastig voor de partijen om 
de transactie aan eigen zijde  
te beheren.

Wij 
begrijpen 
uw 
uitdagingen

Maak nu 
gebruik van de 
Commerce-Hub 
bij uitstek, waar 
zowel inkopers 
als leveranciers 
essentiële data 
en transacties 
efficiënt kunnen 
uitwisselen.
Procurement Director



De veilige 
en intuïtieve 
ontmoetingsplek 
voor Commerce

Houd iedereen 
op de hoogte 
gedurende de 
business lifecycle

Krachtig cloud-based 
netwerk

 
The Business Network 
combineert de mogelijkheden 
van een transactiehub, portals 
voor inkopers en leveranciers 
en eCommerce-connecties op 
één centrale plek. Het verbindt 
uw inkopers en leveranciers, 
bespaart tijd en kosten en 
vermindert elke dag opnieuw 
risico’s dankzij snelle, goedkope 
elektronische methoden.

Handel en communicatie 
tussen besteller en 
leverancier

U kunt het eenvoudig maken voor 
leveranciers om informatie over 
zichzelf en hun aanbod aan te 
leveren en te beheren, en te reageren 
op offerteaanvragen zonder uw 
team administratieve kopzorgen te 
bezorgen. Wanneer er een veiling, 
aanbesteding, enquête, contract of 
catalogus is waarvoor actie is vereist, 
is het plots een stuk eenvoudiger om 
te reageren.

The Proactis 
Business Network is 
een communicatie- 
en commerce 
netwerk waar 
inkoop en verkoop 
elkaar vinden en 
ondertussen tijd en 
kosten besparen, 
elke dag opnieuw. 
Het vervangt 
langzame, dure 
en inconsistente 
handelingen door 
snelle, goedkope 
en elektronische 
methoden.

Wij hebben 
de oplossing

Wat u  
kunt doen



Automatische 
transactieverwerking, 
van inkoop tot 
betaling

Verlaag de 
kosten en open 
de deur voor 
nieuwe business 
opportunities

Meer loyaliteit 
van uw 
leveranciersbestand

eCommerce  
op en top

The Business Network 
transformeert de manier 
waarop u transacties met 
leveranciers afhandelt: van 
online verzending en bevestiging 
van inkooporders tot online 
facturering en statuscontroles. 
Het biedt handelspartners zelfs 
nieuwe manieren om cash te 
beheren, werkkapitaal optimaal 
te benutten en betalingen te 
versnellen, wanneer dit gewenst is.

Veel voordelen voor 
inkopende organisaties

Organisaties die inkopen, 
kunnen de krachtige handels- 
en commerce tools van The 
Business Network combineren 
met hun interne oplossingen 
voor spend management, onder 
andere de oplossingen van 
Proactis. Dit stelt u in staat om 
uw inkoop-en betaalprocessen 
te transformeren in een 
gestroomlijnde, hoogst efficiënte 
‘besparingsmachine’.

Veel voordelen voor 
leveranciers

The Business Network lost 
soortgelijke problemen ook 
op voor uw leveranciers. 
Ze besparen tijd en kosten 
en kunnen sneller inspelen op 
verkoopkansen. Ze profiteren  
van een krachtige reeks 
efficiënte, gebruiksvriendelijke 
tools voor eCommerce en 
communicatie, die de manier 
waarop ze met u zakendoen 
verbetert en uitbreidt.



Concrete besparingen

Lagere administratie-en 
transactiekosten.

Benut inkoopafspraken 
en bestel bij 
contractleveranciers.

Grotere kans op 
betalingskortingen  
voor inkopers.

Uitgebreide 
verkoopmogelijkheden  
voor leveranciers.

Beter cashflow-beheer  
voor leveranciers.

Strategische voordelen

Betere informatieverwerking.

Versterkte relaties.

Wat heeft The 
Proactis Business 
Network u te bieden?



Wilt u een snellere, efficiëntere,  
slimmere organisatie? Neem dan  
nu contact met ons op.

Ga naar proactis.com/nl/contact  

Ontdek hoe Proactis u kan helpen om alle vormen 
van communicatie en commerce sneller, eenvoudiger 
en meer kosteneffectief te laten verlopen.

Boek een demo op maat
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