CDM eSourcing
Speed indkøbsprocessen op

Spar penge på dine indkøb
Du får et effektivt og intelligent værktøj, som understøtter hele indkøbsprocessen
og hjælper dig til at optimere dit arbejde og spare penge på dine indkøb. CDMs
eSourcing håndterer den fulde livscyklus af indkøbsprocessen – fra definition af
kravene til den endelige kontrakt.
Gennemførelse af tilbudsindhentning og prisforhandlinger med leverandører kan
være en tidskrævende proces, men der kan være betydelige besparelser at hente.
Som udgangspunkt indeholder CDM eSourcing disse moduler som kan tilkøbes i
forhold til krav:
Overblik over omkostninger
•

Analyser udgifter på leverandører, kategorier etc.

•

Identificerer muligheder for at reducere omkostninger
eSourcing

•

Effektiv indkøb gennem dynamiske forhandlinger med leverandørerne

•

eAuctions og udbud

•

Tilbudsindhentning og evaluering af leverandører
Contract Management

•

Skaber compliance mellem og overblik over indgåede kontrakter

•

Milepæle og notifikationer genereres for at sikre kontraktoverholdelse

•

Opbyg kontraktskabeloner
Supplier Relationship Management

•

Samler, arkiverer og organiserer leverandørinformation ét sted

•

Leverandørinformation, risiko, certifikater, performance etc.

•

Vedligehold leverandørrelationer

Løsningen tilpasses netop din organisations behov og processer igennem CDMs
procesmotor – og via standard API som gør det let at flytte data frem og tilbage mellem systemer.

Fordele
•

Strømlining af sourcingprocessen

•

Maksimerer konkurrencen
med et bredere udvalg af
leverandører

•

Indkøbsbesparelser

•

Kortere indkøbsproces og mindre
ressourceforbrug

•

Bedre rapportering

•

Forbedret leverandørforhold
med en standardiseret,
gennemsigtig og åben
indkøbsproces

•

Effektiv kommunikation mellem
ordre- og tilbudsgiver direkte i
systemet.

Om CDM
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 ét er kernen
i vores forretning.
CDM A/S er en danskejet softwarevirksomhed. 30 års erfaring kommer
ikke af sig selv.
Du er i sikre hænder med CDM A/S

Hvorfor eSourcing?
Virksomheder er konstant i konkurrence og indkøbsfunktionen bliver et stadigt
større konkurrenceparameter. eSourcing er en måde at styrke indkøbsprocessen,
som spiller en vigtig rolle i organisationens stræben på rentabilitet. eSourcing er et
relevant værktøj for alle indkøbsafdelinger, uanset størrelse.
Alt dette gør indkøbsafdelingen i stand til at nå mange potentielle leverandører
på kort tid, dele udbudsmateriale, evaluere, forhandle, tildele kontrakter og via
analyseværktøjer give overblik over omkostninger.
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