CASE: OFFENTLIG – AMGROS
AMGROS

Amgros I/S er en offentligt ejet dansk virksomhed, der indkøber 99% af den
medicin de danske sygehusapoteker anvender. Dette sker via offentlige
udbud, som også sendes ud til leverandørerne via EU's leverandørkanal
TED. www.amgros.dk
Hovedformålet er at skabe stordriftsfordele og administrative besparelser
ved at konsolidere indkøbsprocessen i en organisation.
Amgros havde i 2016 en omsætning på 7,8 milliarder kr. og har 90 ansatte.

CITAT - AMGROS

CDM

“... Det er overflødigt at sige, at vi savnede en struktureret og mindre
krævende arbejdsproces. Det har vi fået med CDM's Tender Managementløsning, som omfatter et projektstyringsværktøj til styring og overvågning af
hele udbudsprocessen.”
Mr. Peter Helmbæk, Vice President, Amgros I/S

CDM A/S er et danskejet softwarefirma og
Microsoft Gold Partner.
CDM fokuserer på IT og forretningsudvikling. Vi
hjælper vore kunder med at identificere hvor de har
potentiale for forbedringer og hjælper dem med at
realisere disse.
Vi arbejder tæt med vores kunder, ofte på deres
arbejdsplader, for at få en bedre forståelse for deres
forretning og give bedst mulige råd baseret på
dialog. At skabe værdi for vores kunder fra dag ét er
kernen i vores forretning.

CASE: OFFENTLIG – AMGROS
UDFORDRINGEN

• Amgros havde et behov for et
indkøbssystem, som kunne
understøtte et komplekst flow af
udbudsprocesser fra A til Z
• Dette omfattede også muligheden
for at få et let overblik over
leverandører, tilbud og priser.
Systemet skulle ligeledes støtte EU's
procedurer og konkurrenceregler

SUCCESKRITERIER

En løsning der resulterer i:
• Mere effektive arbejdsprocesser
omkring udbud
• En transparent proces
• Reduktion af manuelle fejl
• Overholdelse af juridiske regler og
sikring af den fornødne indsigt

METODE

• At udvikle et system, der kunne sikre
en transparent konkurrence mellem
leverandører med betydelige
besparelser og eliminering af
tidskrævende forhandlinger
• At automatisere udbudsprocesserne,
og derved gøre det muligt for Amgros
at håndtere betydeligt flere udbud
med de samme eller færre ressourcer

KONSEKVENSER

CDM Tender Management-løsningen
har sikret en mere effektiv
kommunikation med alle interessenter
CDM-løsningen er en afgørende faktor
for, at Amgros kan fastholde sin ledende
position som indkøber af
sundhedsprodukter

RESULTATER

Hidtil har løsningen været med til at sikre
en besparelse på ca. 20% af den samlede
kostpris for medicin, der anvendes på
danske hospitaler.
Omkostningskontrollen understøttes af
CDM-systemet, der organiserer
offentliggjorte tilbud, og forvalter køb af
lægemidler til alle de offentlige hospitaler i
Danmark.

