XRM-RATKAISUT

Mepco xRM Toimittajahallinta
– hanki halliten
Mepco xRM Toimittajahallinta on Microsoft Dynamics
CRM -ohjelmistoon perustuva ratkaisu toimittajatietojen ja
hankintaprosessien hallintaan.
Aiheuttavatko yrityksesi hankintatoimen epäyhtenäiset työvälineet ja toimintatavat laatuongelmia, tehottomuutta ja turhia kustannuksia? Onko vanha toimittajarekisterisi tullut tiensä päähän?
Etsitkö modernia ratkaisua toimittajatietojen ja hankintaprosessien
hallintaan?
Mepcon valmiiksi paketoiman ratkaisun avulla alihankkija- ja toimittajaverkostoa voidaan hallita sekä ostotoiminnan prosesseja ohjata
keskitetyllä, yhtenäisellä ja läpinäkyvällä tavalla. Ratkaisun hyödyt
näkyvät paremmassa laadussa, kustannussäästöissä sekä kasvavassa kannattavuudessa.
Ohjelmiston tuttu Microsoft Outlook -käyttöliittymä takaa päivittäisen työn tuottavuuden sekä matalan käyttöönottokynnyksen.
Järjestelmän hyvän liitettävyyden ansiosta toimittajahallinta voidaan kytkeä joustavasti yrityksen toiminnanohjaukseen. Microsoftin moderniin xRM-alustaan perustuvaa ratkaisua voidaan laajentaa
tarvittaessa moniin eri käyttökohteisiin.

Kattavat työvälineet toimittajatietojen ja
hankintaprosessien hallintaan
Mepco xRM Toimittajahallinta tukee kattavasti toimittajasuhteiden
ja ostotoiminnan osaprosessien hallintaa. Prosesseja ovat muun
muassa:
• Hankinnat
• Toimittajien arviointi
• Reklamaatioiden hallinta
Järjestelmän sisältö ja toiminnallisuus:
• Toimittajien perustiedot
• Sopimusten hallinta
• Hankintaryhmien hallinta
• Hankinta/ostoprojektien hallinta
• Toimittajan arviointitoiminto (dimensioina mm. toimitusvarmuus,
laatu, ympäristö, terveys, turvallisuus, hintakilpailukyky ja
asiakaspalvelu)

• Tuki sisäisen arvioinnin suorittamiselle
• Toimittajareklamaatioiden hallinta
• Ostohistoria (vaatii integraation ostotilausten
käsittelyjärjestelmään)
Järjestelmän tekniset vaatimukset:
• Vaatii toimiakseen Microsoft Dynamics 4.0 tai 2011 -tuotteen
• Toimii Internet Explorer -selaimella ja Microsoft Dynamics CRM
DeskTop tai LapTop Clientilla
Ratkaisu voidaan toteuttaa perinteisenä toimituksena tai huolettomana ja edullisena SaaS-palveluna (Software as a Service).

Mikä xRM?
Suosittua Microsoft Dynamics CRM -ohjelmistoa voidaan hyödyntää asiakkuudenhallinnan lisäksi moniin muihin käyttötarkoituksiin
muun muassa erilaisten suhdeverkostojen hallinnassa. Laajempaan
käyttöön sovitettua ja täydennettyä Dynamics CRM -järjestelmää
kutsutaan xRM-ratkaisuksi (Any Relationship Management).
xRM-ratkaisujen ansiosta samaa yleiskäyttöistä teknologiaa voidaan soveltaa joustavasti ja kustannustehokkaasti lukuisin erilaisin tavoin. Sovellukset tuottavat hyötyjä sekä liiketoimintaan että
tietohallintoon.
Mepco xRM Toimittajahallinta on yksi Mepcon monista xRM-ratkaisuista. Järjestelmä perustuu Mepcon pitkään kokemukseen hankintatoimen ratkaisuista. Yhteistyössä Microsoftin kanssa kehitetty
järjestelmä on ainoa laatuaan Suomessa.
Mepco kuuluu eturivin Microsoft Dynamics CRM -asiantuntijoihin sekä kotimaisella että kansainvälisellä mittapuulla. Mepco on
ansainnut Microsoftin kultakompetenssit kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Lisäksi yhtiö on nimetty toistuvasti maailman parhaiden
Microsoft Dynamics -toimittajien joukkoon.
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