
SYTUACJA WYJŚCIOWA

Wprowadzenie systemu e-procurement jest praw-
dziwym wyzwaniem dla działów IT i zakupów. Po 
wyjaśnieniu wszystkich szczegółów technicznych, 
takich jak interfejsy do ERP i integ-
racja procesów, nadchodzi przygo-
towanie źródeł pozyskiwania i wy-
bór asortymentów katalogowych. 
Nie należy zapominać także o tes-
towaniu i warsztatach z działami 
specjalistycznymi, których to do-
tyczy.
Właściwa praca rozpoczyna się po 
zakończeniu przygotowań. Roz-
poczynane są nowe procesy pozy-
skiwania, a pracownicy po krótkim 
szkoleniu powinni zamawiać swoje 
zapotrzebowania poprzez nowy 
system.
Zawsze gdy zmianie ulega proces, 
do którego było się przyzwycza-
jonym, powstają problemy, pojawiają się pytania 
i zbyt często istnieje niezadowolenie. To oznacza 
wiele pracy i presji na odpowiedzialnego za projekt: 
chętnie go wesprzemy!

Od 15 lat Lingemann jest Waszym zaufanym part-
nerem w zakresie owocnego e-procurementu.

ANALIZA WYKONANA PRZEZ LINGEMANNA

W 2019 roku Lingemann został uhonorowany 
nagrodą Loyalty Award na konferencji Onven-
tis Xchange, jako wystawca i Silver-Partner za 15 
lat owocnej i pełnej zaufania współpracy. Bardzo 
wcześnie współtworzyliśmy i licencjonowaliśmy w 
naszej branży interfejsy serwisu sieciowego, apli-

kacje jak również interfejsy cXML. Spoglądamy 
wstecz na ponad sto wprowadzeń systemów, któ-
re z sukcesem zaimplementowaliśmy z naszymi 

klientami. Wiele funkcji, takie jak 
budżetowanie na miejsca powsta-
wania kosztów i rodzaje kosztów, 
wielostopniowe postępowania 
zatwierdzające z regulacjami 
dotyczącymi zastępstw lub ad-
ministracja elementami struktury 
podziału prac zostało rozszerzo-
nych na przestrzeni lat.
Dla klientów, którzy już użytkują 
system SRM, mamy również przy-
gotowane rozwiązania. Oprócz 
oprogramowania do zaopatrzenia 
Onventis na ponad 10 platformach, 
między innymi ARIBA, Coupa i Be-
Neering Lingemann zainstalował 
konta oraz zaimportował indywi-

dualne katalogi dla naszych klientów lub podłączył 
PunchOut.

REALIZACJA

W przygotowaniu projektu obowiązuje zasada znale-
zienia najlepszej drogi dla naszych klientów. W niek-
tórych przypadkach narzuca się dopasowanie pro-
cesów wewnętrznych do oprogramowania. Często 
jednakże należy znaleźć opcję, aby odwzorować 
sprawdzone procesy w oprogramowaniu. Tutaj 
chętnie wesprzemy Was naszym doświadczeniem 
z porównywalnych projektów.
Ważne jest stworzenie akceptacji. System zamówień 
jest skuteczny tylko wtedy, kiedy jest stosowany sta-
le i przedstawia sobą faktyczną wartość dodaną dla 
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użytkownika. Naszym klientom oferujemy treningi, 
ulotki informacyjne oraz instrukcje „krok po kroku”. 
Najlepszy nawet system zamówień nie będzie efek-
tywny, jeśli pod koniec dnia trzeba sięgać po telefon 
lub gdy wydrukowane zgłoszenie zapotrzebowania 
przekazywane jest do działu zakupów. Stała opieka 
nad projektem nie stanowi ostatecznie różnicy.

EKSPLOATACJA I BIEŻĄCA OPTYMALIZACJA

System zamówień jest ważnym i znaczącym ele-
mentem koncepcji Lingemanna, przy którym nie 
tylko doradzamy, lecz w codziennej pracy mu to-
warzyszymy i pchamy naprzód. Według nasze-
go doświadczenia ciągle pojawiają się pytania i 
niepewność mogące utrudniać pracę z systemami 
zamówień. Wielką wartością jest dla nas to, aby 
użytkownicy byli wspierani w optymalny sposób.
Administratorom często nie jest łatwo zarządzać 
dalszym oprogramowaniem, którego nie stosuje się 
codziennie. W instrukcjach „krok po kroku“ częste 
dostosowania, takie jak zakładanie użytkownika, 
prowadzenie miejsc powstawania kosztów lub 
uprawnień do katalogu są szczegółowo opisane. 
Dla pytań i wymagań, które wykraczają ponad to i 
w danych okolicznościach mogą też być komplek-
sowe, nasz zespół pomocy doradzi i zrobi to, co po-
trzebne.

WYMIERNY SUKCES

Lingemann stale bada cały proces. Patrzymy za 
kulisy i odkrywamy optymalizacje nie tylko w dzia-
le zakupów, w księgowości, na produkcji, w maga-
zynie, w logistyce, ale także na przyjęciu towaru i 
w zakresie dostępności towarów u wcześniejszych 
dostawców.
Najlepszy nawet system zamówień nie jest żadnym 
odciążeniem, jeśli pracownik musi opuścić swoje 
miejsce pracy, aby na monitorze, znajdującym się 
na drugim końcu hali zakładowej, zarejestrować 
zgłoszenie zapotrzebowania. Na dodatek żaden 
system zamówień lub rynek nie zapewni sam, że 
części zamienne o krytycznym znaczeniu zawsze 
będą dostępne w magazynie. Jesteśmy Waszym 
mocnym partnerem w rozwiązaniach e-procure-
ment, z tym plusem, że my szukamy i znajdujemy 
dla Was optymalną drogę także poza samym opro-
gramowaniem.

CONTACT

Czy jesteś ciekawy, jak możemy Cię pomóc w biznesie? Skontaktuj się 
z nami w celu uzyskania niewiążącej konsultacji, chętnie Ci doradzimy!
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