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Wilt u uw inkoopinformatie uit het verleden gebruiken om uw
inkoopbeleid te verbeteren? Kies dan voor de module Inkoophistorie I.

inkoophistorie i

Uw voordeel
Maximaal inzicht in uw inkopen, waardoor  
u de planning van uw inkooptraject kunt 
verbeteren en kosten in het verkooptraject 
kunt besparen.
Inzichtelijke standaardkruistabellen,  
waarmee u uw inkopen per artikel en 
crediteur in elke gewenste combinatie 
en vanuit elke gewenste invalshoek kunt 
analyseren en presenteren.
Perfecte koppeling met standaardsoftware  
zoals Excel.
Rapportage over meerdere jaren tegelijk. 

Uitbreidingsmodules
Inkoopanalyse is een uitbreiding op Inkoop I.

Kosten
U investeert € 350,- voor Inkoopanalyse.

Weet u wat uw tien 
meest ingekochte arti-
kelen zijn? Wie uw drie 
beste leveranciers zijn? 
En op welke artikel-
groepen u de meeste 
korting krijgt? De mo-
dule Inkoophistorie I 
levert u optimaal in-
zicht in uw inkopen, 
waardoor u sneller 
kunt inspelen op nieu-
we ontwikkelingen en 
tijdig uw inkoopstrate-
gie kunt aanpassen.

Optimaal inzicht
Gebruik de uitgebreide inkooprapporten om zicht te houden op 
uw inkopen, ook over meerdere jaren. Ga zo snel na in welke 
mate uw artikelgroepen of artikelen bijdragen aan het inkoop-
totaal.

Snel reageren
Profi teer van het voordeel om snel in te spelen op nieuwe ont-
wikkelingen. Gebruik hiervoor alle informatie om per leverancier 
te analyseren welke artikelen en diensten tegen welke condities 
zijn aangeboden. Bespaar zo kosten in het verkooptraject en zorg 
bovendien voor een effi ciënt inkooptraject. Verhoog bijvoorbeeld 
uw verkoopprijzen of verander van leverancier als inkoopprijzen 
stijgen. Of voer campagnes om de verkoop van goedkoop inge-
kochte artikelen te stimuleren.

Voor iedereen die 
inzicht wil

hebben in zijn 
inkopen om

zodoende het 
inkooptraject

te optimaliseren.
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Weet u per periode wat uw beste inkopers zijn? Wat de inkopen 
per artikel per leverancier zijn? Of wat de gemiddelde levertijd 
van uw artikelen is? De module Inkoophistorie II biedt u hiervoor 
uitgebreide rapportages. Op twee niveaus en vanuit verschillen-
de invalshoeken. En zowel voor uw inkopen als ontvangsten. Zo 
wordt het opstellen van complexe overzichten heel eenvoudig!

Altijd alert
Gebruik de inzichtelijke rapporten om uw inkoopresultaten te 
meten en zodoende altijd alert te reageren op nieuwe ontwik-
kelingen. Verander bijvoorbeeld van leverancier als de levertijden 
van artikelen oplopen.

Meer dan één niveau
Gebruik verschillende invalshoeken om uw inkopen te bekijken 
op twee niveaus. Bekijk dus niet alleen uw inkopen per inkoper. 
Bekijk ook uw inkopen per inkoper per periode om na te gaan 
of inkopers in een bepaalde periode hogere prijzen of kortingen 
hebben bedongen. En bekijk uw inkopen per inkoper per artikel 
om te achterhalen of sommige inkopers een artikel goed of min-
der goed inkopen.

Wilt u snel achterhalen welke combinaties van factoren van invloed zijn op uw inkopen? Met de 
module Inkoophistorie II beschikt u over een krachtig gereedschap om uw inkopen optimaal te 

beheersen, te sturen en te plannen.

Voor iedereen 
die inkopen

vanuit meerdere 
invalshoeken

wil analyseren 
om zodoende

het inkooptraject 
op een

hoger plan 
te brengen.
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Uw voordeel
Inzichtelijke inkoopklassementen, waarmee  
u een overzicht kunt oproepen van de 
leveranciers Top-10 of van de minst 
ingekochte artikelgroepen.
Scherp inkoopbeleid omdat u sneller kunt  
inspelen op inkoopveranderingen en tijdig 
uw inkoopstrategie kunt aanpassen.
Uitgebreide rapportagemogelijkheden  
dankzij de vijf rapportageniveaus en de 250 
selectiekenmerken.

Uitbreidingsmodules
Inkoophistorie I is een uitbreiding op Inkoop I. 

Kosten
U investeert € 250,- voor Inkoophistorie I.
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