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Co zyskujesz?

Funkcje przyjazne  
dla użytkownika

Większa  
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Większa  
przejrzystość

Optymalizacja procesu  
od zakupu do płatności

Każdy proces zakupowy ma swoje trudności - wiele formalności do spełnienia czy ręczne 
procedury przetwarzania, które mogą być źródłem licznych błędów, co dodatkowo 
zwiększa koszty operacyjne. Niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma, śledzenie 
wszystkich zamówień jest wyzwaniem, zwłaszcza jeśli są one składane przez wielu 
pracowników. Dzięki naszym rozwiązaniom eCommerce Twoje procesy zakupowe 
zyskają przejrzystość i  będą łatwiejsze do kontroli, co pozwoli zredukować koszty. 
Wybierz narzędzie odpowiednie dla swoich potrzeb.

Rozwiązanie, które możesz zintegrować z  własnym systemem 
e-procurement. Umożliwia szybki i łatwy dostęp do aktualnego 
asortymentu produktów, cen i  innych informacji dotyczących 
oferty.

Przejrzyste i w pełni zautomatyzowane rozwiązanie,  
które pozwala Ci zamawiać u nas szybko i bezpiecznie  
za pomocą Twojego własnego systemu.
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Purchasing Manager
Oszczędność kosztów  
i optymalizacja procesu zamawiania

RS Punchout
Łatwa integracja  
dla maksymalnej wydajności

eOrdering
Szybkie i łatwe zamówienia

Jak to działa?

•  Możesz skonfigurować 
własną strukturę kont dla 
różnych działów firmy i osób 
korzystających z systemu. 

•  Możesz przydzielić różne 
kontrole kosztów, centra 
kosztów i limity zamówień.

•  Możesz dostosować to 
narzędzie do własnych 
potrzeb biznesowych.

•  13-miesięczny okres audytu 
z funkcją raportowania.
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Skontaktuj się z naszym Zespołem Sprzedaży:

sprzedaz@rs-components.com

lub z Biurem Obsługi Klienta:

bok@rspoland.com
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Chcesz  
dowiedzieć się  
więcej?

Korzyści:

Długoterminowa 
redukcja kosztów

Szybsze i bardziej 
efektywne procesy

Większa kontrola 
nad zamówieniami 
i kosztami

Bardziej przejrzyste 
raportowanie

Jeśli nie posiadasz własnego systemu eProcurement, wybierz to 
elastyczne narzędzie online, aby mieć wgląd w zamówienia RS 
i kontrolę nad budżetem. Bez inwestowania w software ani zmian 
w systemie informatycznym.

Większa  
efektywność

PrzejrzystośćUlepszone  
procesy

Mniejsza liczba  
dostawców

Co zyskujesz? Co zyskujesz?

Redukcja 
kosztów

Jak to działa?

•  Platforma umożliwiająca 
wyszukiwanie i zamawianie 
produktów z naszej strony 
internetowej.

•  Zamówienia i zwroty 
przechodzą bezpośrednio do 
Twojego systemu zakupowego.

•  Uzyskujesz informacje 
o dostępności produktów, 
cenach i rodzajach opakowań.

•  Obsługuje konsolidację  
wielu dostawców.

•  Możliwa konfiguracja z SAP, 
Oracle, Ariba i innymi 
systemami e-procurement.

Jak to działa?

• Wysyłaj zamówienia 
bezpośrednio z Twojego 
systemu. Uniknij błędów 
powstających przy  
ręcznym procesowaniu 
zamówień i przyspiesz  
proces zamawiania.

•  Możliwość integracji  
z firmą zewnętrzną.

•  Możliwość ustalenia  
stałych cen i innych 
warunków komercyjnych.

https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=uslugi/manager-zakupow
https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=uslugi/eprocurement
http://pl.rs-online.com

