Geautomatiseerde
inkoopmanagement:
zo eenvoudig is het!
Stappenplan: Easy Purchase
MEER INZICHT EN CONTROLE

DE VOORDELEN

Digitaal inkoopmanagement is dé oplossing wanneer u
actueel inzicht wilt verkrijgen in uw inkoopverplichtingen.

Met de oplossing van Easy Systems kunnen uw medewerkers eenvoudig en snel inkoopaanvragen indienen. Het
gemak van de applicatie is van groot belang. Hierdoor
zal de oplossing sneller en gemakkelijker door gebruikers
te implementeren zijn. Easy Purchase is ontwikkeld met oog
op een hoge gebruiksvriendelijkheid.

Easy Systems biedt een oplossing binnen het proces van
budget tot betaling waarmee de inkopen van uw organisatie digitaal worden aangevraagd en goedgekeurd.
Vervolgens kan de ontvangst worden geregistreerd. Door
het vastleggen van verplichtingen met Easy Purchase, krijgt
u vroegtijdig inzicht in uw kosten. Daarnaast levert Easy
Purchase statistieken op om inkoop optimalisatie door te
voeren.

Volledig web-enabled;
Actueel inzicht in uw betalingsverplichtingen;
Beperkte investeringskosten (goede
prijs-kwaliteitverhouding);
Af te stemmen op uw bedrijfsprocessen (parameters en
configuratie);
Integratie met alle financiële- en ordersystemen;
Keuze uit een aantal standaard integratie templates;
Stambestanden centraal op 1 plek (binnen financieel
pakket);
Automatische procesbewaking;
Persoonlijk digitaal archief;
Integratie met DMS;
Automatische matching van de in koopfacturen.

GOEDKEURING VOORAF
Geef uw goedkeuring vóór de aanschaf van goederen
in plaats van achteraf op basis van een factuur. Hierdoor
heeft u altijd actueel inzicht in al uw verplichtingen en
worden verrassingen in de budgetten en/of uitgaven voorkomen. Door het beheren en controleren van alle inkoopaanvragen en bestellingen van uw werknemers bespaart u op onnodige uitgaven.
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De oplossing in vijf stappen
STAP 1: AANVRAGEN
De medewerker voert op basis van de specifieke veldconfiguratie de aanvraag in. Dit kan door artikelen/diensten te kiezen of door middel van vrije
tekstinvoer. De medewerker heeft via het dashboard een overzicht van de
aanvragen. De aanvraag wordt vervolgens in de goedkeuringsflow gebracht.
De aanvraag wordt
ingevoerd.

STAP 2: GOEDKEUREN

De medewerker kan de
aanvraag beoordelen.

De aanvraag wordt goedgekeurd, afgekeurd of geparkeerd door de geautoriseerde personen binnen de organisatie. Medewerkers kunnen ook genotificeerd worden wanneer een aanvraag het budget overschrijdt. De aanvraag kan
dan eventueel door een geautoriseerde manager worden goedgekeurd. De
goedkeuringsflow wordt bepaald op basis van het autorisatieschema van uw
organisatie.

STAP 3: BESTELLEN

De inkoopmedewerker kan de
goedgekeurde aanvraag bestellen.

De goedgekeurde aanvraag kan worden verwerkt door de persoon die geautoriseerd is voor de inkoop. De order wordt, met het unieke inkoopnummer,
digitaal verzonden naar de leverancier.

STAP 4: ONTVANGST

De dienst of goederen registreren als
ontvangst.

De order wordt geleverd/de dienst is verleend. Deze kan vervolgens als
ontvangst worden geregistreerd binnen Easy Purchase. De ontvanger kan vooraf
worden vastgelegd en is via de autorisatie te bepalen.

STAP 5: ARCHIVEREN
De binnenkomende factuur kan (in Easy Invoice) worden gematched tegen de
geregistreerde ontvangst. Alle aanvragen worden gearchiveerd binnen Easy
Purchase en zijn gemakkelijk terug te vinden voor de medewerker. In het archief
is ook de status van de aanvraag zichtbaar.
De bijbehorende factuur wordt
automatisch verwerkt.
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