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PROCUREMENT

para uma gestão de compras
totalmente otimizada
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A quem se destina
A empresas que queiram otimizar o processo
de negociação com os seus fornecedores,
facilitando-o e conseguindo as melhores
condições para os seus clientes.

www.artsoft.pt/gestao-compras

P E Ç A C O TA Ç Õ E S N O
MINUTO A SEGUIR À
ENCOMENDA DO
SEU CLIENTE!
Uma gestão de compras à medida
A gestão de compras é mais importante
do que parece. Considerada um dos
principais contributos para os lucros,
produtividade e rentabilidade das
empresas, a solução “procurement”
garante-lhe agora uma gestão de
compras mais expedita e eficiente para
dar seguimento a encomendas, sem ter
de repetir processos, contactos, trocas
de e-mails, atrasos, telefonemas, etc. até
poder tomar decisões.

Integrada na gestão comercial do
ARTSOFT, esta nova funcionalidade
possibilita a criação direta de
pedidos de cotação a fornecedores
com base em encomendas de
cliente através de três opções:
ficheiro excel ou formulário, ambos
enviados por e-mail, ou então
através do novo portal online
Procurement, para atualização e
receção rápida dos preços.

SOBRE O
PORTAL ONLINE
DE COMPRAS
Para uma maior comodidade e
segurança, poderá ainda optar por
ativar o portal ONLINE de compras
do ARTSOFT.
Este portal “Procurement” irá
permitir que a partir do ARTSOFT
seja gerado um link direto que irá
chegar ao e-mail do seu fornecedor
de forma automatizada.
Com este link, o seu fornecedor além
de ver a data limite de cotação, só
tem de preencher os campos num
url seguro e apenas a ele dedicado,
para que, após submissão, o
ARTSOFT faça mais uma
automatização e devolva à sua
empresa a resposta do seu
fornecedor.

Solicite-nos informações o
quanto antes!

artsoft.pt/gestao-compras

Identificação da série de regularização e lançamento de contas correntes.

Principais características
Automatiza e otimiza todo o processo de
encomendas, garantindo eficiência e eficácia
na gestão dos pedidos e respostas;
Painel de visualização onde ficarão
registados todos os pedidos de cotação
associados a cada encomenda;
Predefinição de fornecedores que entram na
lista de geração de pedidos de cotação.
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Permite que o utilizador faça pedidos
de cotação a vários fornecedores
após reçeção da encomenda;
Limita a resposta do fornecedor,
concretamente a importação da
mesma, com base nos prazos a
cumprir.
Vantagens
Simplificação da gestão de compras;
Informação centralizada e atualizada;
Maior comodidade para as empresas
e para os fornecedores;
Redução de erros, atrasos, falhas de
comunicação, etc;
Agilidade nos processos de revenda;
Maior capacidade de resposta da
empresa perante o cliente final.
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