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Optimalizálja a  
vásárlástól a fizetésig  

a folyamatot

Minden megrendelési folyamatnak megvannak a saját nehézségei. A végeláthatatlan 
papírmunka, a kézzel történő feldolgozási folyamatok, melyek számos hibára adnak 
lehetsőséget, és akkor nem is beszéltünk még azokról a rejtett költségekről, amelyekkel 
egy beszerzési folyamat jár. Legyen az Ön vállalata kicsi vagy nagy, a rendelések 
nyomonkövetése mindenki számára kihívás. Különösen akkor, ha több alkalmazott 
is részt vesz a beszerzési folyamatban. eCommerce megoldásainkkal azonban 
megkönnyíthetjük az életét. Válassza ki az Ön igényeinek megfelelőt, és spóroljon 
költségeket azzal, hogy visszanyeri a kontrollt a beszerzési folyamatok felett. 

Egy megoldás, melyet saját e-beszerzési rendszerébe is  
beépíthet. Gyors és könnyű hozzáférést biztosít tényleges 
termékkínálatunnkhoz és aktuális árainkhoz, valamint egyéb 
vásárlási  információkhoz.

Áttekinthető és papírmentes megoldás,  
amellyel gyorsan és biztonságosan rendelhet 
tőlünk saját rendszere használatával.

BŐVEBBEN BŐVEBBEN

Purchasing Manager
Takarítson meg költségeket és optimalizálja  
a rendelési folyamatot

RS Punchout
Könnyű integrálhatóság és maximális 
hatékonyság

eOrdering,  
azaz e-Rendelés
Rendelés könnyedén és gyorsan

Hogyan működik?

•  Saját fiókstruktúrát hozhat 
létre vállalkozása különböző 
részlegei és a rendszert 
használók számára. 

•  Saját vállalkozása  
igényeihez szabhatja  
az eszközt.

•  Különböző 
költségellenőrzéseket, 
költséghelyeket és 
jóváhagyási korlátokat 
rendelhet fiókjához.

•  Audit és riportálási funkcióval 
az utolsó 13 hónap költéseiről.
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eOrdering
azaz eRendelés

A folyamat
átláthatósága

Papírmunka
csökkentése 

Időmegtakarítás

eÜzenet

A folyamat
egyszerűsítése 

Purchasing
Manager™

Időmegtakarítás

Kontroll a folyamatok 
felett 

Web alapú

eBeszerzés

A folyamat
egyszerűsítése

Kontrollált 
folyamatok

Jó áttekinthetőség

Költségek
csökkentése

Biztonságos

Igényre
szabható

Időmegtakarítás

hu.rs-online.com

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal:

info@rscomponents.com

06 1 580 2262

vagy account manager-ével:

ertekesites@rs-components.com

Szeretne többet 
megtudni?

Előnyök:

Hosszútávú 
költségcsökkentés

 Gyorsabb és  
hatékonyabb  
folyamatok

Jobban ellenőrizheti 
megrendeléseit  
és költségeit

Átláthatóbb jelentési 
folyamatok

Ha nincsen saját e-beszerzési rendszere, válassza ezt  
az adaptálható web-alapú eszközt, melynek segítségével 
áttekinthetővé teheti az RS-nél leadott megrendeléseit és 
költségvetését. Nincs szükség beruházásra, hiszen a szolgáltatás 
használatával nem kell informatikai rendszerén változtatnia.

Megnövekedett  
hatékonyság

ÁtláthatóságTovábbfejlesztett  
folyamatok

Vendor  
csökkentés

Ezért válassza Ezért válassza

Költség- 
csökkentés

Hogyan működik?

•  Egy platform, melyről több 
felhasználó könnyedén 
vásárolhat egyénre  
szabott információk  
alapján weboldalunkról.

•  Azonnali termékelérhetőségi, 
árazási és csomagolási 
információk.

•  Közvetlenül saját e-beszerzési 
rendszerén keresztül 
rendelheti meg vagy küldheti 
vissza termékeinket.

•  Támogatja a beszállítók 
számának jelentős szűkítését.

•  Konfigurálható az SAP, 
Oracle, Ariba és más 
e-beszerzési rendszerekkel.

Hogyan működik?

•  Küldje el a megrendelési 
adatokat közvetlenül a 
rendszeréből az RS-nek. 
Ez kiküszöböli a manuális 
munka okozta hibákat, 
felgyorsítva ezzel  
a rendelési folyamatot.

•  Megrendelését Ön is 
elküldheti egy harmadik  
fél rendszerébe majd  
az RS-nek.

•  Egyeztetett, rögzített és 
pontosan feldolgozott árak.

https://hu.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=szolgaltatasok/purchasing-manager
https://hu.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=szolgaltatasok/eprocurement
https://hu.rs-online.com/web/

