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Een on-demand oplossing voor snelle
en duurzame besparingen voor uw
sourcingproces

In het kort
Overzicht
SAP Sourcing OnDemand is ontwikkeld
om duurzame kostenbesparingen, water
dicht contractbeheer, uitstekend leveran
ciersbeheer en snel rendement mogelijk
te maken. Dankzij de strategische sour
cingfunctionaliteit en componenten voor
de contract lifecycle management - en
leveranciersbeheer, beschikt u met deze
oplossing over ingebouwde ondersteu
ning voor best practices, geïntegreerde
bedrijfsfuncties en overal in uw organi
satie real-time informatie. Zo krijgt u
volledig grip op het strategische source-
to-contractproces.

De uitdagingen
•• Beperkte transparantie
•• Samenwerking met belangrijke betrok
kenen of partners
•• Povere compliance door gebrekkige
proces- en gegevensintegratie
•• Haalbaarheid van beoogde besparingen
•• Geen procesnormalisatie of
-herhaalbaarheid
•• Snelheid van innovatie en bijbehorend
rendement
De belangrijkste eigenschappen
•• Integratie van het strategische
“source-to-contractproces”: verbeter
het beheer en de aansturing met
belangrijke tools op het gebied van
projectmanagement, zoals sourcing
dashboards, -sjablonen en -rapporten.
•• Gefaseerde sourcingprocessen:
automatiseer de identificatie van
gekwalificeerde leveranciers en de prijs
onderhandelingen in diverse stadia.
•• Reverse en forward auctions:
zet zinvolle veilingomgevingen op met
biedconsoles, prikborden en grafische
bewaking.

•• Contractautorisatie, onderhandelin
gen en administratie: voldoe aan
beleidsnormen, procedures en voor
schriften en automatiseer de con
tractfiattering met elektronische
handtekeningen.
•• Beheer van leveranciersprestaties
en risico’s: houd grip op uw risico’s
en bevorder duurzaamheid bij uw
leveranciers.
•• Geïntegreerde uitvoering van sour
cing en inkoop: integreer sourcing- en
inkoopprocessen om de compliance te
verbeteren en besparingen te realiseren.
De voordelen
•• Sneller rendement
•• Verbeterde contractcompliance
•• Duurzame besparingen
•• Kortere cycli
•• Betere beheersing van risico’s en meer
duurzaamheid
•• Eenvoudige implementatie
Meer weten?
Ga naar
www.sap.com/sourcingondemand.

SAP Sourcing OnDemand is software op abonnementsbasis die
uw inkooporganisatie helpt om snel rendement te realiseren. De
opIossing omvat hostingservices, training en support en helpt u
snel voordeel te behalen en besparingen te maximaliseren door
het strategische source-to-contractproces te automatiseren en
te stroomlijnen.

Inkooporganisaties zoals die van u kun
nen de wereldwijde concurrentie alleen
op een winstgevende manier aan als ze
erin slagen de kosten te verlagen en extra
besparingen op ingekochte goederen en
diensten te realiseren. Veel inkooporgani
saties proberen de besparingsdoelstellin
gen te halen met tijdrovende, handmatige
processen en verouderde systemen.
U heeft als inkoopexpert dan ook een
volledig geïntegreerde oplossing nodig
die u helpt met belangrijke betrokkenen
samen te werken, leveranciers te kwalifi
ceren, zinvolle veilingen te organiseren
en met leveranciers over contracten
te onderhandelen, zonder tijdverlies.
Bovendien wilt u een dergelijke oplossing
graag combineren met voor succes
noodzakelijke services.
Met SAP Sourcing OnDemand tilt u uw
sourcinginitiatieven en het beheer van
uw hele sourcingproces naar een hoger
niveau. Deze geïntegreerde oplossing
levert snel rendement op dankzij de een
voudige configuratie, de flexibliteit en het
gemak waarmee iedereen de software
leert te gebruiken. Het resultaat: u kunt
zich richten op uw doelstellingen, zoals
besparingen via strategische sourcing,
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken
over de infrastructuur die daaraan te pas
komt.
SAP kan bij haar on-demand oplossing
services leveren die het voor gebruikers
makkelijker maken met SAP Sourcing
OnDemand vertrouwd te raken en orga
nisatorische veranderingen te accepte
ren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan snelle
onboardingprocessen waarmee wij u
snel aan de slag helpen of aan optionele
services waarmee wij de oplossing aan
specifieke behoeften kunnen aanpassen.

Strategische sourcinginitiatieven komen
snel van de grond met SAP Sourcing
OnDemand. Doe uw voordeel met de
ondersteuning die de kernfunctionaliteit
biedt als het gaat om besparingsrap
porten, projectmanagement op basis van
samenwerking, online veilingen, contrac
tonderhandelingen, doorlopend contract
beheer en leveranciersbeheer. Als u er
klaar voor bent, kunt u bovendien aanvul
lende opties aan uw bestaande operatio
nele inkoopfunctionaliteit toevoegen en
zo maximaal profiteren van bestaande
investeringen.
Belangrijke hulpmiddelen voor
besparingen
SAP Sourcing OnDemand ondersteunt
strategische source-to-contractprocessen
en helpt u bij de volgende
besparingsmaatregelen.
Organiseer projectmanagement op
basis van samenwerking
Breng interne betrokkenen bij elkaar met
behulp van een gedeeld, online project
plan. Houd de teamleden op de hoogte
met statusrapporten en waarschuwingen.
Kom besparingsmogelijkheden op het
spoor. En gebruik voorgeconfigureerde
bedrijfsprocessjablonen en gecentrali
seerde dashboards om alle sourcingactivi
teiten te volgen, cycli te verkorten en
ervoor te zorgen dat best practices overal
in uw organisatie worden doorgevoerd.
Vind geschikte leveranciers
Werk samen met gekwalificeerde leve
ranciers. Dankzij het zelfregistratieproces
en de beoordelingsfunctionaliteit stelt u
gemakkelijk vast welke leveranciers in uw

bedrijfsbehoeften voorzien en op de
lange termijn duurzame partners zullen
blijken. Bovendien kunnen leveranciers
hun profielinformatie zelf onderhouden
zodat u altijd op de hoogte bent van hun
actuele aanbod.
Stroomlijn informatie-, voorstel- en
offerteaanvragen
Zet eenvoudige of complexe sourcingac
tiviteiten op voor directe inkoop, indirecte
inkoop en services door de aanmaak van
informatie-, voorstel- en offerteaanvragen
te automatiseren. Stroomlijn het kwalifi
catieproces met gewogen scores op
verschillende niveaus en met voorkeurs
instellingen. Stel belangrijke betrokkenen
in staat reacties van leveranciers te eva
lueren en te beoordelen door samen te
werken tijdens het kwalificatieproces. En
organiseer uw sourcing in verschillende
ronden, door leveranciers bijvoorbeeld
eerst te kwalificeren en belangrijke gege
vens vervolgens te transporteren naar
een complete aanbesteding of veiling.
Verbeter de rapportage
Analyseer reacties van leveranciers door
ze te vergelijken en prijs- en besparings
rapporten te genereren. Zorg ervoor dat
verschillende leveranciers worden uitge
nodigd om aan sourcingronden deel te
nemen. Evalueer gunningen in de loop
van de tijd om te begrijpen welke criteria
de grootste rol spelen wanneer leveran
ciers worden geselecteerd. En bewaak de
status van alle aanvragen voor specifieke
goederen/diensten en alle veilingen, ter
wijl u de activiteiten van inkopers beoor
deelt en de efficiency van uw sourcing in
een gecentraliseerd dashboard volgt.
Organiseer zinvolle veilingen
Zet uw forward, reverse en afslagveiligin
gen zo op dat er zinvolle concurrentie
ontstaat. Communiceer real-time met
uw leveranciers via instant messaging,
biedconsoles met automatische updates
en grafische weergaven van veilingactivi
teiten. Beheer de bied- en transparantiere
gels gemakkelijker, zoals de zichtbaarheid
van biedingen en ranglijsten, automati

sche verlengingen, gefaseerde begin- en
eindtijden voor individuele artikelen en
reserveprijzen.
Breng contractonderhandelingen
en administratieve taken onder in
processen
Organiseer met de contractbeheerfunc
ties van SAP Sourcing OnDemand uw
compliance voor een breed scala aan
beleidsnormen, procedures en voor
schriften, zoals de Amerikaanse
Sarbanes-Oxley-wetgeving. Genereer
contracten, voer onderhandelingen en
beheer het hele proces via één enkel
contractdepot. Zet een bibliotheek met
standaardcontractclausules en con
tractsjablonen op om de naleving van de
wettelijke normen van uw organisatie tij
dens de contractcyclus te bevorderen en
af te dwingen. Gebruik een vooraf gedefi
nieerde fiatteringswerkstroom om ervoor
te zorgen dat de juiste mensen voor con
tractwijzigingen tekenen. Werk sneller en
gemakkelijker door contractdocumenten
van elektronische handtekeningen te
voorzien. En beheer de contractverlen
gingscyclus efficiënter met tijdbespa
rende waarschuwingen.
Beheer leveranciersinformatie
Gebruik de leveranciersbeheerfuncties
om een centraal depot met al uw leve
ranciers aan te maken en te onderhou
den. Laat uw leveranciers hun eigen
registratie verzorgen en de kerngegevens
van hun organisatie actueel houden. Zorg
er zo voor dat alle verzekeringscertifica
ten en de status van het minderheidsbe
leid van uw leveranciers up-to-date zijn
en bij belangrijke initiatieven in uw orga
nisatie kunnen worden gebruikt. En
beoordeel uw leveranciers periodiek om
de risico’s tot een minimum te beperken
en duurzaamheid te realiseren.

Waarborg compliance
Integreer normen in de back-end van
uw systeem om ervoor te zorgen dat
de gebruikers van de software ook daad
werkelijk op basis van uitonderhandelde
contracten inkopen. Zo benut u uw bespa
ringskansen maximaal, aangezien u de
theoretische besparingen die u tijdens
het sourcingproces heeft vastgesteld
omzet in reële besparingen tijdens de
inkoop.
SAP geeft u een voorsprong
Er is geen betere katalysator voor
enthousiasme en acceptatie in een orga
nisatie dan succes vanaf dag één. Met de
ervaring en best practices die SAP voor
u beschikbaar heeft, brengt u de intro
ductie van uw strategische sourcing
programma veel gemakkelijker tot een
goed einde.
Ingebouwde ondersteuning van best
practices
Wie SAP Sourcing OnDemand inzet, kan
activiteiten organiseren op basis van
voorbeeldsjablonen met ingebouwde
sourcingprocessen. Deze tools helpen u
best practices te herhalen, cycli te ver
korten en kennis te verbreiden onder
uw sourcingspecialisten. Dankzij de
geautomatiseerde sourcingactiviteiten
en analysefuncties kunt u omslachtige
en tijdrovende papieren onderhande
lings- en gunningsprocessen elimineren.

Onboarding
Dankzij ons efficiënte onboardingproces
kunt u in enkele dagen met SAP Sourcing
OnDemand aan de slag. Om te beginnen
wordt de software snel geconfigureerd.
Vervolgens worden er voorgedefinieerde
sjablonen gebruikt om belangrijke stam
gegevens te laden. En ten slotte wordt er
een eenvoudige en beknopte eindgebrui
kerstraining gehouden.
Services voor extra meerwaarde
U kunt de oplossing aan uw specifieke
behoeften laten aanpassen. SAP biedt
hiervoor optionele meerwaardeservices
aan, waarmee u een blauwdruk van
uw bedrijfsprocessen kunt opstellen,
specifieke categoriesjablonen aan de
oplossing kunt toevoegen en op rollen
gebaseerde dashboards kunt configure
ren voor essentiële gebruikers.
Doorlopende support en services
De helpdesk en functionele supportafde
ling van SAP beantwoorden de vragen
van uw gebruikers snel. Daarnaast zijn
er optionele services beschikbaar, zoals
ondersteuning bij de voorbereiding en
uitvoering van veilingen, een helpdesk
voor uw leveranciers en strategische
sourcingservices waarmee u uw strategi
sche sourcingmethodologie en uw beleid
op het gebied van verschillende kosten
categorieën kunt definiëren.
Snel en moeiteloos rendement

On-demand services
SAP kan essentiële services bij on-demand
oplossingen leveren. Hieronder ziet u
waarmee u uw oplossing zoal kunt
completeren.

De geringe investering, de snelle accep
tatie en de ondersteunende expertise van
SAP zijn allemaal factoren die bijdragen
tot duurzame besparingen en de reputa
tie van uw team.

SAP Sourcing OnDemand helpt u uw besparingen bij de
inkoop te maximaliseren door uw strategische sourcing
te automatiseren en te stroomlijnen.

Grote besparingen
Geautomatiseerde sourcingactiviteiten
leiden tot betere beslissingen en dus tot
een optimalisering van de waarde van uw
leveranciers. Met de kant-en-klare analy
setools evalueert en vergelijkt u biedingen
van leveranciers op basis van de factoren
die er voor uw organisatie het meest toe
doen. Zo kan uw inkoopteam voorstellen
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bijvoorbeeld analyseren op basis van
prijs, leverancierskwalificaties en leve
ringsopties. SAP Sourcing OnDemand
helpt u uw goederen en diensten te
betrekken bij gekwalificeerde leveran
ciers die de grootste meerwaarde voor
uw organisatie hebben.
Meer weten?
Wilt u meer weten over SAP Sourcing
OnDemand en wilt ontdekken hoe deze
oplossing de resultaten van uw inkoopor
ganisatie kan verbeteren, ga dan naar
www.sap.com/sourcingondemand.

