
SITUAȚIA INIȚIALĂ

Introducerea unui sistem de achiziții electronice E-
Procurement este o adevărată provocare pentru de-
partamentele IT și achiziție. După ce au fost clarifi-
cate toate detaliile tehnice, cum ar 
fi interfețele cu ERP și integrarea 
procesului, urmează integrarea 
surselor de aprovizionare și selec-
tarea sortimentelor de catalog. Nu 
trebuie uitate testarea și atelierele 
workshop cu departamentele rele-
vante.
Munca reală începe când 
pregătirile sunt terminate. Noile 
procese de achiziție vor fi derulate, 
iar angajații trebuie să își comande 
necesarul prin noul sistem după o 
scurtă școlarizare.
Ori de câte ori se schimbă un pro-
ces familiar, apar probleme, apar 
întrebări și se produce prea des 
nemulțumirea. Asta înseamnă multă muncă și pre-
siune pentru cei responsabili de proiect: Suntem 
bucuroși să vă sprijinim!
Lingemann este partenerul dvs. de încredere pentru 
E-Procurement de succes de 15 ani.

ANALIZĂ REALIZATĂ DE LINGEMANN

În anul 2019, Lingemann a fost onorat la Conferința 
Onventis Xchange, ca expozant și partener Silver, 
cu Premiul de loialitate pentru 15 ani de cooperare 
de succes și de încredere. Într-un stadiu incipient, 
am ajutat la proiectarea și licențierea interfețelor 
de servicii web, a aplicațiilor și a interfețelor cXML 
din branșa noastră. Privim înapoi la peste 100 de 
implementări de sistem pe care le-am introdus cu 

succes împreună cu clientul nostru. Au fost extinse 
de-a lungul anilor multe funcții, cum ar fi bugetarea 
bazată pe centre de cost și tipuri de cost, procedu-

rile de aprobare pe mai multe nive-
luri cu reglementări alternative sau 
gestionarea elementelor PSP.
De asemenea, avem soluții pentru 
clienții care operează deja un sis-
tem SRM. În plus față de software-
ul de achiziție Onventis, Linge-
mann a creat conturi pe peste 10 
platforme, inclusiv ARIBA, Coupa 
și BeNeering, și a importat cataloa-
ge individuale pentru clienții noștri 
sau a conectat un punchout.

TRANSPUNERE

În pregătirea proiectului este im-
portant să găsim cel mai bun mod pentru clienții 
noștri. În unele cazuri este logic să se adapteze 
procesele interne la software. Adesea, însă trebuie 
găsită o opțiune pentru reprezentarea proceselor 
consacrate în software. Aici suntem bucuroși să vă 
ajutăm cu experiența noastră din proiecte compa-
rabile.
Este important să fie creată acceptare. Un sistem 
de comandă are succes numai dacă este utilizat în 
mod consecvent și reprezintă o valoare adăugată 
reală pentru utilizator. Oferim cursuri de instruire, 
pliante de informații și instrucțiuni pas cu pas pentru 
clienții noștri. Cel mai bun sistem de comandă nu 
are efect dacă la sfârșitul zilei trebuie telefonat sau 
BANF-ul tipărit este trimis la departamentul achiziție. 
În cele din urmă, sprijinul constant al proiectului face 
diferența.

SISTEMUL DE COMANDĂ 
ESTE O COMPONENTĂ 

IMPORTANTĂ ȘI 
SEMNIFICATIVĂ A CON-
CEPTULUI LINGEMANN, 

LA CARE NU NUMAI OFE-
RIM ASISTENȚĂ, DAR ÎL ȘI 
ÎNSOȚIM ȘI PROMOVĂM ÎN 

ACTIVITATEA ZILNICĂ.

E-PROCUREMENT
CU E-PROCUREMENT PORNIM CU SUCCES ÎN VIITOR



FUNCȚIONARE ȘI OPTIMIZARE CONTINUĂ

Sistemul de comandă este o componentă importantă 
și semnificativă a conceptului Lingemann, la care nu 
numai oferim asistență, dar îl și însoțim și promovăm 
în activitatea zilnică. Din experiența noastră, apar 
întrebări și incertitudini care pot îngreuna lucrul cu 
sistemele de comandă. Acordăm o mare importanță 
faptului ca utilizatorii să fie sprijiniți în mod optim.
Adesea nu este ușor pentru administratori să admi-
nistreze un software suplimentar care nu este utilizat 
zilnic. Ajustările frecvente, cum ar fi crearea de utili-
zatori, întreținerea centrelor de cost sau autorizarea 
catalogului, sunt descrise în detaliu în instrucțiuni 
pas cu pas. Echipa noastră de asistență vă stă la 
dispoziție cu sfaturi și acțiuni pentru întrebări și 
cerințe care depășesc acest lucru și care pot fi com-
plexe în anumite circumstanțe.

SUCCES MĂSURABIL

Lingemann examinează întotdeauna întregul pro-
ces. Ne uităm în culise și descoperim optimizări 
nu numai în departamentul achiziție, contabilitate, 
producție, în depozit, în logistică, ci și în departa-
mentul recepția mărfurilor și disponibilitatea bunuri-
lor la furnizorii din amonte.
Cel mai bun sistem de comandă nu este o ușurare 
dacă angajatul trebuie să-și părăsească locul de 
muncă pentru a înregistra o cerere de achiziție pe 
un monitor de la celălalt capăt al sălii fabricii. În plus, 
niciun sistem de comandă sau piață nu poate asi-
gura că piesele de schimb critice sunt întotdeauna 
disponibile în stoc. Suntem partenerul dvs. puternic 
pentru soluțiile de achiziții electronice eProcure-
ment, cu avantajul că căutăm și găsim calea optimă 
pentru dvs. în afara software-ului pur.

CONTACT

Sunteți interesat de sprijinul pe care vi-l putem oferi pentru afacerea 
dumneavoastră? Contactați-ne pentru o consultație fără obligații, vă 
vom sfătui cu plăcere!
 
info@lingemann.ro
www.lingemann.ro
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