
Gennemførelse af udbudsprocesser er tids- og ressourcekrævende 
inden for hospitalssektoren. Erfaringer fra det nordiske marked viser at 
der er mange penge at spare for sundhedssektoren ved at centralisere 
indkøb i større enheder og automatisere indkøbsprocesserne. Dette 
fremfor at f.eks. hospitaler køber ind individuelt og bruger tid på for-
handlinger. For slet ikke at tale om de ressourcer der medgår til at sikre 
at EU-regler mm. overholdes. 

Med CDM Pharma Tender Optimizer er processen sat i system mht. 
kommunikation med EU, budgettering af indkøb og indhentning af 
tilbud fra leverandører. 

Alle processer er digitaliserede og automatiseret.

Reducering af fejl og frigørelse af ressourcer
Med CDM Tender Pharma Optimizer sættes udbuds-processerne i 
system og automatiseres. Dette frigøre ressourcer, sikre 100% gen-
nemsigtighed, reducere manuelle fejl og sikre overholdelse af regler. 
Derudover smidiggøres processen igennem automatisk kommunikation 
til myndigheder og leverandører. 

Indkøb er styret efter en fast proces.

Fordele

• Frigørelse af administrative 
ressourcer

• Kvalitetssikring af 
udbudsprocessen

• Overholdelse af EU’s 
udbudsdirektiver

• Fuld gennemsigtighed og overblik 
over forbedringsmuligheder

• Færre fejl

• KPI-rapportering

Målgruppe

• Indkøbsorganisationer på 
sundhedsområdet

• Hospitaler

• Pharmavirksomheder
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1. Volumen, krav og budgetter specificeres baseret på tidligere års 
registreringer og indkøb 

2. Udbudskrav og -specifikationer defineres i systemet via skabeloner 

3. Potentielle leverandører inviteres automatisk ind på udbuddets 
hjemmeside og kan stille uddybende spørgsmål

4. Leverandørerne sender tilbud via hjemmesiden i henhold til de krav 
der er defineret

5. Tilbud registreres med bekræftelser til leverandører

6. Systemet giver de indkomne tilbud point i forhold til deres 
målopfyldelse 

7. En vinder udpeges enten automatisk eller manuelt 

Besparelser på op til 20%
Da alle processer automatiseres og da leverandørerne kun kan afgive 
tilbud via systemet er der eksempler på besparelser på op til 20% på 
det samlede indkøb. 

Dette skyldes:

• At færre personer kan håndtere flere udbud 

• At der er færre fejl 

• At ”Arms lengths” princip sikre bedre tilbud 

• At indkøbsprocesserne er sat i system

Du er i sikre hænder
CDM A/S har eksisteret i mere end 30 år og har flere globale virksomhe-
der og offentlige organisationer som kunder. Vores referencer taler sit 
eget sprog og som kunde er du derfor i trygge hænder. 

Vi ser frem til at høre fra dig for en mere uddybende dialog.

CDM Pharma Tender Optimizer

Løsningsmuligheder

• SaaS 

• On Premise
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