E-Satınalma

Satınalmanızın talepten siparişe tüm aşamalarını destekleyen, teklif toplama, e-ihale,
e-katalog, kontrat yönetimi ve diğer tüm kritik süreçleri yönetebileceğiniz web tabanlı
platform sunuyoruz.
İhtiyaç değelendirmeden, fatura yönetimine kadar tüm satınalma prosesinizi Intengo E-satınalma çözümü ile kolayca
yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz. Intengo E-satınalmanın servis olarak sunulan yazılım modeli (SaaS), ispatlanmış
metodolojisi, basit ve şık kullanıcı arayüzü ile yönetim altına alınan harcamalarınızı arttırabilirsiniz.

E-Satınalma ile neler kazanırsınız?
Zaman ve para tasarrufu yapın
Binlerce sayfalık kağıt bazlı iletişim yöntemleri
çok daha net ve standart olan elektronik
dokümanlar ile değiştirilir. İş akışı verimliliği ve
elektronik arama kabiliyeti ile satınalma döngü
hızınızı dramatik olarak arttırıp prosesleri daha
etkin hale getirmek mümkün olmaktadır.

Görünürlüğü arttırın
Intengo E-satınalma çözümü ile proseslerinizi
kendi iş yapış biçiminize ve isteklerinize
uyacak şekilde düzenlemek ve yönetiminiz
altındaki harcama miktarını artırmak
mümkündür. Daha iyi satınalma görünürlüğü
ile, istenen her türlü raporu en hızlı şekilde
elde edebilirsiniz.

Kontrat dışı harcamaları önleyin
Satınalma departmanları doğru ve uygun
ürünler için tedarikçilerle merkezi pazarlıklar
yapar, çalışanlar kendi bilgisayarından direkt
olarak sipariş verebilir, uzun süren pazarlık ve
araştırmalar ortadan kalkar, kontrat dışı
harcamalar da önlenmiş olur.

Stratejik işlere odaklanın
Satınalma departmanları Intengo ile rutin
işlemleri otomatize ederek, stratejik tedarikçi
ilişkilerine daha fazla zaman ayırabilir. Böylece
şirketlerin satınalma fonksiyonları maliyet
merkezi olmaktan çıkıp şirketin finansal
sonuçlarına değer katan stratejik merkezler
haline gelmektedir.

“E-Satınalma ile, firmaların tarafsız bir ortamda biraraya gelmesi sağlanıyor. Herhangi bir kişinin
veya kurumun etkisi olmaksızın, objektif bir şekilde rekabet sağlanıyor. En güncel fiyat,
katılımcıların sisteme tutar girişi ile oluştuğu için, maliyetlerin en alt seviyesi, firmaların kendi
istekleri ile oluşmuş oluyor. Bu ise, gerçeğe en yakın minimum fiyat olarak ortaya çıkıyor.”
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