CDM Pharma Tender Optimizer
Digitalisering og automatisering af udbudsprocesser

Gennemførelse af udbudsprocesser er tids- og ressourcekrævende.
Det kræver ofte mange ressourcer at håndtere komplekse processer.
Med CDM Pharma Tender Optimizer er processerne automatiseret, når
det kommer til kommunikation med myndigheder, forberedelse af
udbud, budgettering af indkøb, indhentning af tilbud fra leverandører
og dokumentation af processer. Alle processerne er automatiseret og
digitaliseret.
Systemet kan skaleres op og ned afhængig af udbudsprocessernes
kompleksitet. Det gør systemet meget fleksibelt og det kan tilpasses
virksomhedens specifikke situation. Om udbuddene er relative simple
eller meget komplekse, så kan systemet tilpasses efter det.

Reducer fejl og frigør ressourcer

Fordele

●

●

●

●

●

CDM Pharma Tender Optimizer frigør ressourcer, sikrer 100 % gennemsigtighed, eliminerer manuelle fejl og sikrer overholdelse af regler.
Al dokumentation omkring udbuddet logges i systemet fra start til slut
hvilket sikrer 100 % gennemsigtighed. Derudover smidiggøres processen
igennem automatisk kommunikation til myndigheder og leverandører.

Et struktureret indkøb med skræddersyet processer

Alle processer er digitaliseret. Leverandørerne kan kun tilgå udbud online og alle tilbud afgives gennem systemet. Også alle interne arbejdsprocesser er digitaliseret og struktureret, som gør gennemførelsen af
udbud nemmere og mere effektivt, mens manuelle fejl reduceres.
Et eksempel på en proces er skitseret i nedenstående figur:

Frigør administrative ressourcer
Strukturering af udbudsprocesser
og definering af arbejdsflows
Minimering af menneskelige fejl
Giver overblik og dokumentation, som
sikrer gennemsigtigheden og kvaliteten af 		
udbudsprocessen
Integration til EU’s udbudsportal og
overholdelse af EU og national lov.

●

Skalerbarhed i forhold til kompleksiteten

●

KPI rapportering

●

Et minimum af klager og retslige efterspil

Systemet modtager
input til udbud

Den valgte leverandør
publiceres og alt
dokumentation er logget
i systemet

Definer
udbudsbetingelser
via skabeloner

Tilbuddene registreres
og evalueres. Kan også
ske automatisk

Invitation til
leverandører via
e-mail og/eller EU’s
udbudsportal

Leverandører indsender
deres tilbud gennem
systemet

Sammen med kunden skræddersyer vi systemet, så det bliver tilpasset
organisationens situation og behov.
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Kundecase – Amgros

Om CDM A/S:

Den danske virksomhed Amgros benytter CDM Pharma Tender
Optimizer til at håndtere udbud for de danske hospitalsapoteker.

UDFORDRINGEN

SUCCES KRITERIER

RESULTATER

Amgros havde behov
for et system, som
kunne give dem et
mere struktureret og
en mindre krævende
arbejdsproces

En mere effektiv
arbejdsproces for
udbud

Integration til EU’s
udbudsportal TED

De ønskede at
eliminere tid brugt
på forhandlinger

Reduktion af
manuelle fejl

Et system, der kunne
sikre transparent
konkurrence med
betydelige besparelser

100 % gennemsigtige
processer

Et overskueligt
overblik over
leverandører, udbud
og priser
Det skal overholde
EU procedurer
og lovgivning
og give juridisk
gennemsigtighed

Et minimum af klager
fra leverandører og
retslige efterspil
12 medarbejdere
håndterer 350 udbud
om året til en værdi
af 9 mia. kr.
En gennemsnitlig
besparelse på 26 %
om året

”…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”
– Peter Helmbæk, Vice President, Amgros I/S
CDM løsningen har sikret en mere effektiv kommunikation med alle
interessenter. I dag er løsningen en afgørende faktor for, at Amgros
fastholder sin ledende position som indkøber af sundhedsprodukter.
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CDM A/S er en danskejet softwarevirksomhed. Vores forretning fokuserer
på IT og forretningsudvikling. Vi hjælper
vores kunder med at identificere hvor
de har potentiale for forbedringer og
hjælper med at realisere disse.
Vi arbejder tæt sammen med vores
kunder, 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 et er kernen i
vores forretning.
30 års erfaring kommer ikke af sig selv.
Du er i sikre hænder med CDM A/S
Kunder til hvem vi har udviklet forretningskritiske løsninger indbefatter bl.a.

