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Vásároljon felszerelést 

exkluzív feltételekkel

Profi táljon a személyre 

szabott megoldásokból

Biztosítsa a beszerzési 

eljárás átláthatóságát

Személyre szabottÁtlátható Exkluzív

Vannak olyan területek, ahol a megtakarítási 

potenciál nem olyan nyilvánvaló. És ott van még 

az áruk beszerzésének feladata. A kis termékek 

koordinálatlan megrendelése ugyanis magas 

folyamatköltségekkel jár. Ezért különösen fontos, 

hogy ez a terület ne kerüljön ki az ellenőrzése alól, 

és biztosítható legyen az átláthatóság.

A következő oldalakon szeretnénk bemutatni Önnek 

e-beszerzési megoldásainkat, és bebizonyítani, 

hogy az elektronikus beszerzéssel hogyan lehet 

pénzt megtakarítani. Még akkor is, ha globális 

tevékenységet végez. E-beszerzési szakértelmünk 

18 európai országban áll az Ön rendelkezésére. 

Használja ki a lehetőséget!

Bonyolultnak találja a 
beszerzés folyamatát?
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Minden igényre megfelelő megoldás
Bemutatjuk Önnek a KAISER+KRAFT e-beszerzésének különböző 

integrálási módjait.

E-beszerzés a gyakorlatban
Megmutatjuk, hogy mely ügyfeleink használják sikeresen az 

e-beszerzésünket, és mely szolgáltatók találhatók a portfóliónkban.

Az e-beszerzéshez vezető út
Felkeltettük az érdeklődését? Néhány lépésben testreszabott 

megoldást állítunk össze Önnek.

Költségmegtakarítás
Fedezze fel az e-beszerzésben rejlő lehetőségeket, és ismerje meg a 

hagyományos beszerzéssel szembeni előnyeit.1.
2.
3.
4.

Ezt kínáljuk 
Önnek
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Optimalizált folyamatok

Az idő pénz. Az e-beszerzés segítségével 

mindkettőből kevesebbre lesz szüksége, 

így teljes mértékben az igazán fontos 

feladatokra, például a beszállítói 

kapcsolatok fenntartására összpontosíthat.

3
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Világosabb stratégia

A beszerzés egyes lépései átláthatóvá 

és nyomon követhetővé válnak. Ön 

leellenőrizheti, hogy ki milyen árut igényelt, 

és hogy ki hagyta jóvá ezt az igényt.

4
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Nagyobb átláthatóság

Az e-beszerzés véget vet az ún. 

„maverick buying“ gyakorlatának: 

ennek érdekében összehangolják 

az igényeket, és a megrendelést 

kizárólag minősített beszállítókon 

keresztül egyeztetett feltételek mellett 

bonyolítják le.

1
El

őn
y

Kevesebb folyamatköltség

A közvetett és kis értékű áruk 

rendeléslehívásának folyamatköltségei 

gyakran sokkal magasabbak, mint a 

beszerzési ár. Az e-beszerzés itt teljes 

átláthatóságot biztosít: a rendelés 

közvetlenül a megállapodás szerinti 

katalógus alapján történik az ismert 

feltételek mellett.

2

Megtakarítási 
lehetőség:

40 – 70 % a meglévő 
folyamatoktól függően.

Költségmegtakarítás

Az Ön előnyei e-beszerzéssel
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Gyorsabb és 
olcsóbb út a 
C-áruhoz
A hagyományos rendelési folyamat túlságosan sok 

részből áll, ezért jelentős folyamat- és költségigénnyel 

jár. A megtakarítási potenciálhoz vezető legrövidebb út a 

beszerzések egyesítése. Egy keretmegállapodás részeként 

testreszabott e-beszerzési megoldást állítunk össze Önnek, 

amellyel időt és költségeket takaríthat meg, így ismét Ön 

fogja ellenőrizni a beszerzési folyamatot.

A hagyományos út a C-áruhoz

Az optimalizált út a C-áruhoz
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Az elektronikus statikus katalógus a legátfogóbb megoldás, 

amelyet használhat. Ennek előnye, hogy a katalógus 

áttekinthetősége a webes felület (API feed) naprakész 

jellegével társul. Támogatott elektronikus statikus 

katalógusformátumok: BMEcat, CIF, Excel, CSV és TXT. 

Jellemzői:

 Egyedi

Lehetőséget nyújt a választék (termékcsoportok, 

gyártók stb.) testreszabhatóságára, az ügyfélspecifikus 

osztályozásra és anyag- vagy cikkszámok létrehozására.

 Rugalmas

Bármikor aktualizálható és bővíthető.

 Részletes

Tetszés szerint mennyiségi adatokkal, árakkal, képekkel, 

konstrukciós rajzokkal és további információkkal 

bővíthető.

 Hatékony

Magas szintű átláthatóság előre meghatározott 

beszállítók révén.

01
Megoldás

Az elektronikus statikus 
katalógus

Az e-beszerzést különböző 
módon alakíthatja ki 
vállalatánál. A megoldások 
a nagymértékben 
testreszabható elektronikus 
katalógustól a webalapú 
platformokig terjednek.

Megtalálta 
ezek között 
a megfelelő 
megoldást?

Minden igényre 
megfelelő megoldás

A mi megközelítésünk egy "end to end" folyamat.
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A dinamikus katalógus
Open Catalog Interface (OCI / PunchOut)

Customized Web
Online megoldás

A Customised Web a saját 

e-beszerzési rendszer nélküli 

anyagbeszerzés optimalizálására 

szolgáló „kis“ megoldás.

Az OCI, illetve a PunchOut olyan 

szabványosított interfészek, 

amelyek segítségével katalógus-

adatrekordokat lehet küldeni az 

Ön beszerzési platformja és a 

webáruházunk között. Az OCI 4 és 

a PunchOut Level 2 szintig nyújtunk 

támogatást.

02
Megoldás

04
Megoldás

Az elektronikus bizonylatcsere
Electronic Data Interchange (EDI)

Az „end to end“ folyamatban fontos 

szerep jut az EDI-megoldásunknak, 

amely az Ön és a mi rendszerünk 

közötti megrendelések, 

megrendelés-visszaigazolások és 

számlák cseréjére szolgál.

03
Megoldás

 Egyedi

Személyre szabott feltételek 

és termékkínálat, valamint 

igény esetén saját céglogó a 

KAISER+KRAFT weboldalán.

 Funkcionális

Átfogó keresési lehetőségek és 

egyéb intelligens funkciók.

 Bővíthető

Konkrét költségvetési korlátok, 

felhasználók kezelése és 

jóváhagyási eljárások.

 Gyors

Rendkívül gyors adatátvitel.

 Fenntartható

Csökkenti a papírfelhasználást.

 Hatékony

Csökkenti a folyamatidőket és 

költségeket.

 Egyszerű

A katalógusadatokhoz közvetlenül az interneten 

keresztül lehet hozzáférni; előzetes telepítés nem 

szükséges.

 Kényelmes

Továbbítás a külső boltrendszerünkbe, majd a kosár 

közvetlen visszaküldése az Ön ERP-rendszerébe.

 Aktuális

Mindig az Ön árait, valamint a legfrissebb műszaki 

leírásokat, termékképeket, csomagolási méreteket 

és termékkódolásokat tartalmazza.
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A piacvezető német 

gumiabroncsgyártó vállalat az egyik 

legnagyobb autóipari beszállítóvá 

nőtte ki magát. A KAISER+KRAFT 

évek óta hozzájárul a vállalat 

sikeréhez.

A Mercedes-Benz Group AG és a 

KAISER+KRAFT közös jellemzője, 

hogy komplex és magasan 

automatizált folyamatokat 

működtetnek. Az e-rendeléstől 

kezdve a kifinomult logisztikán át a 

teljesen elektronikus számlázásig 

– a rengeteg napi megrendelés 

esetében főleg a folyamatok 

gördülékenysége és a biztonság 

számít. A KAISER+KRAFT számára 

mindez magától értetődő dolog.

A KAISER+KRAFT mint partner. 

A világszerte aktív rézgyártó 

és -újrahasznosító vállalat a 

fenntartható beszerzés terén 

szerzett szakértelmünkre 

támaszkodik magas elvárásainak 

teljesítése érdekében.

Mercedes-Benz Group AG

E-beszerzés a 
gyakorlatban

A megoldásaink előnyeit élvező ügyfelek
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Annak érdekében, hogy a rendszer kiválasztása során is maximális rugalmasságot élvezhessen, különböző 

megoldásszolgáltatókkal dolgozunk együtt. Közülük három partnert szeretnénk kiemelni, akikkel évek óta 

sikeresen teljesítjük az ügyfelek igényeit. Ezen túlmenően az e-beszerzésünk az összes elterjedt platformmal 

kompatibilis. Van egy előnyben részesített megoldásszolgáltatója? Ebben is segítünk!

Együttműködésünk a 
megoldásszolgáltatókkal

Minden ügyfélnek a megfelelő megoldást

  2002 óta a KAISER+KRAFT 

partnere

  Az Onventis Buyer felhőalapú 

szoftver egy mindenre kiterjedő 

beszerzési rendszer, amely az 

összes beszerzési folyamatban 

támogatja a vállalatokat.

  Szolgáltatásai: beszállítók 

kezelése, „source to contract“, 

„procure to pay“, beleértve a 

számlakezelést, valamint az 

utazási költségek és bizonylatok 

elszámolását.

  Az Onventis hálózatában 

világszerte több mint 1000 

vállalat mintegy 450 000 

felhasználóval 10 milliárd eurót 

meghaladó éves beszerzési 

volument bonyolít le több mint 

50 000 beszállítóval.

  2003 óta a KAISER+KRAFT 

partnere

  A proactis több mint 25 éve 

folytat digitális kereskedelmet 

a vállalkozásokkal, és segít az 

ügyfelek kiadásainak racionális 

kezelésében.

  Szolgáltatásai: A beszerzési 

projektektől kezdve a 

szerződéskezelésen és a 

beszerzési tranzakciókon át a 

beszállítói együttműködésig és 

az automatizált számlakezelésig.

  Az automatikus számla- és 

dokumentumkezelés révén az 

ügyfelek nemcsak anyag- és 

folyamatköltségeket takarítanak 

meg, hanem más projektekre is 

több idejük jut, és hatékonyabban 

tudják felhasználni szűkös 

erőforrásaikat.

  2003 óta a KAISER+KRAFT 

partnere

  Az OpusCapita megoldásai 

végponttól végpontig tartó 

digitális folyamatokat 

biztosítanak az operatív 

beszerzés, a digitális beszállítói 

kapcsolat és az e-számlázás 

területén.

  Szolgáltatásai: Felhőalapú 

rendszerek az operatív 

e-beszerzéshez, komplex 

tartalomkezelés, digitális 

bizonylatkommunikáció a 

beszállítókkal és ügyfelekkel, 

digitális bejövő és kimenő 

számlázási folyamatok.

  Az OpusCapita rendszereit 

világszerte több mint 50 

országban mintegy 1700 ügyfél 

használja, akik a saját „procure to 

pay“ folyamataikban végponttól 

végpontig tartó digitalizációt 

és folyamathatékonysági 

fejlesztéseket alkalmaznak.
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Ön mindössze három lépésben eljuthat a 

saját testreszabott megoldásához. Nem 

számít, hogy már használ-e valamilyen 

e-beszerzési rendszert, és azt szeretné 

kiegészíteni a mi megoldásunkkal, vagy a 

nulláról indul.

Tényleges állapot
Annak érdekében, hogy 
megértsük a digitalizálási 
igényeit, elemeznünk kell az 
eddigi beszerzési és rendelési 
folyamatait.

1
Célállapot
A második lépésben 
megvizsgáljuk a 
rendszerkövetelményeit, és 
ezeket összehangoljuk az 
ajánlatunkkal.

2

3
Integráció
Ebben a lépésben a 
megoldásaink alapján valósítjuk 
meg az igényeit. Végigkísérjük 
az integráció során, de utána is 
segítséget nyújtunk Önnek.

Út az Ön  
e-beszerzéséig
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Szeretne többet is megtudni e-beszerzési 
szolgáltatásainkról?

E-beszerzési szakértőink szívesen állnak 
rendelkezésére személyesen, hogy minden 
kérdésére választ adjanak. Küldjön nekünk 
e-mailt:

E-mail: kaiserkraft@kaiserkraft.hu
Webshop:  kaiserkraft.com/e-procurement

Okostelefonjával egyszerűen 

szkennelje be a QR-kódot, és a 

kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül 

küldje el nekünk kérdéseit.

Hosszú távon állunk 
az Ön rendelkezésére



E-beszerzés:

Termékek és szolgáltatások elektronikus beszerzése 

hálózatba kapcsolt rendszerek segítségével. Az 

e-beszerzés az e-kereskedelem része, de alapvetően a 

kereskedelmi beszerzés területét öleli fel.

EDI (Electronic Data Interchange):

Szabványosított üzleti dokumentumok elektronikus 

cseréje alkalmazások és üzleti partnerek között. EDI-

formátumok: EDIFACT, XCBL, SAP IDOCs, openTRANS, 

CXML, ORDERS0x. EDI átviteli protokollok: FTP, OFTP, 

SMTP, SFTP, HTTPS, X.400.

Maverick buying:

Maverick buyingnak nevezzük azt, amikor egy vállalat 

munkatársai vagy részlegei önhatalmúlag termékeket 

vagy szolgáltatásokat vásárolnak anélkül, hogy 

előzetesen – például a központi beszerzésen keresztül – 

összehangolnák az igényeiket.

PunchOut/OCI: 

A termékadatrekordok cseréjére szolgáló nyílt és 

szabványosított katalógusadat-interfész, amely a 

következőképpen működik: a felhasználó belép a 

beszállító shopjába, és használja annak funkcióit. A 

termékválasztás befejezése után ezek az adatok teljesen 

automatikusan az ügyfél rendszereihez kerülnek, ahol 

például előre meghatározott jóváhagyási folyamatokon 

mennek keresztül.

Szójegyzék

A fontosabb kifejezések rövid magyarázata


