EG ADVANCED VENDOR MANAGEMENT
FOR DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Innfri forventningene til kvalitet og policy med
avansert leverandørgodkjenning og -kontroll
Advanced Vendor Management
Fordeler:
• Optimerte prosesser for godkjenning og utvelgelse av leverandører.
• Utvelgelse av leverandører basert
på omfattende leverandør- og
kundespesifikk informasjon.
• Full dokumentasjon på handelsbetingelser med leverandørene.
• Optimerte og forenklede
innkjøpsrutiner.
• Dere overholder virksomhetens,
kundenes og leverandørenes krav,
avtaler og retningslinjer.
• Dokumentert resultat av kontrollen
av leverandører og produsenter.
• Enklere overholdelse av virksomhetens retningslinjer for godkjenning og kontroll.

Med pressede avanser, korte tidsfrister og høye forventninger til
kvalitet og kravoverholdelse kan det være en utfordring å velge ut
de mest egnede og pålitelige leverandørene til kritiske
produktordrer.
Med EG Advanced Vendor Management for Microsoft Dynamics 365 for Finance
and Operations får dere funksjoner for avansert godkjenning og kontroll av
leverandører. Det bidrar til å sikre at produktene som kjøpes inn fra godkjente
leverandører, er produsert, markedsført, håndtert og dokumentert i
overensstemmelse med virksomhetens forventninger og retningslinjer.
Optimer prosessene for godkjenning og utvelgelse av
leverandører.
Ved innkjøp av kritiske produkter er det viktig å ha tilgang til relevant og
nøyaktig informasjon, slik at det blir mulig å velge den best egnede
leverandøren for hver enkelt ordre. Med EG Advanced Vendor Management
kan dere bygge utvelgelsen av leverandører på omfattende leverandør- og
kundespesifikk informasjon, deriblant:
•
•
•
•
•

Hvilke av lokasjonene deres en bestemt leverandør kan levere til.
Hvilke produsenter en leverandør bruker samt hvor de holder til.
Hvorvidt leverandøren opptrer som agent.
Opprinnelseslandet til bearbeidede varer.
Sluttkundens navn og adresse samt destinasjonsland.

Automatiser innkjøpsrutinene med hovedleverandører
Det er mulig å automatisere leverandørutvelgelsen med ID-numre til
hovedleverandører for alle kombinasjoner av leverandør og tidsintervall.
ID-numrene velges automatisk ut av Varedisponering og når man
oppretter innkjøpsordrer manuelt.
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I begge tilfeller blir posten ‒ med tilknyttet informasjon om leveringssted,
produsent, opprinnelsesland og sluttkunde ‒ automatisk overført til
innkjøpsordrelinjen. Er det ikke angitt en hovedleverandør for en vare, kan
man velge en manuelt fra en liste over godkjente leverandører.

EG Advanced Vendor Management
Funksjoner:

Få handelsbetingelser fullt dokumentert
Med EG Advanced Vendor Management kan man automatisk ta med
informasjon som opprinnelsesland, produsent, kundenavn og
destinasjonsland på innkjøpsdokumentasjonen. Dermed er det mulig å
legge frem full dokumentasjon på forholdene som ordrene er produsert
under. Det bidrar til å sikre overholdelse av virksomhetens, kundenes og
leverandørenes krav, avtaler og retningslinjer på disse områdene.

• Kan benyttes i stedet for ‒ eller
parallelt med ‒ eksisterende
funksjonalitet i Dynamics 365 for
angivelse av godkjente leverandører.

Gjør det enklere å følge virksomhetens retningslinjer for
godkjenning og kontroll
Løsningen omfatter også funksjoner for kontrolladministrasjon, noe som gjør det
mulig å stille krav til leverandør- og produsentkontroller, angi og endre
kontrollplaner og for eksempel dokumentere når kontrollene er foretatt, i hvilken
periode de gjelder samt når det er nødvendig å følge opp.
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Optimer rutinene for leverandørgodkjenning og innkjøp, få handelsbetingelser fullt dokumentert og
oppnå overensstemmelse med
virksomhetens, kundenes og
samarbeidspartnernes retningslinjer.

Dere kan dokumentere resultatene av kontrollene ved hjelp av
kontrollskårer basert på virksomhetens valg av rangeringer eller
nummerområder, og dere kan definere hvordan resultatene skal påvirke
leverandørens eller produsentens godkjenningsstatus på bakgrunn av
kriterier som blant annet standarder og rutiner for kvalitetssikring eller
innkjøp.
Alt dere har behov for fra én erfaren samarbeidspartner
EG er en av Skandinavias ledende Dynamics 365-partnere. Med et solid
fundament på ERP- og CRM-området og høy IT-kompetanse kan vi tilby
eksperthjelp med alt fra maskinvare, infrastruktur, hosting, support og
service til ledelses- og prosessrådgivning.

• Utviklet for Microsoft Dynamics 365
for Finance and Operations.

• Gjør det mulig å definere standardleverandører per vare samt
periode for planlagt og manuell
opprettelse av innkjøpsordrer.
• Gjør det mulig å sette opp
leverandører som agenter i
systemet med et enkelt klikk.
• Gjør det mulig å angi standard
kontrollkrav til produkter ved hjelp
av spesifikke varemodell-grupper.
• Gjør det mulig å dokumentere
resultatene av kontrollene med for
eksempel rangeringer eller
nummerområder.
• Gjør det mulig å tilføye
sertifiseringer, filer, bilder, URLlenker og annen dokumentasjon i
resultatene av kontrollene.

Kontakt EG for å høre mer om Advanced Vendor Management eller for en
prat om andre utfordringer dere måtte ha.

IT-løsninger som styrker forretningen og er tilpasset din bransje
EG er blant Skandinavias ledende leverandører av IT-løsninger som skaper forretningsmessig
verdi for både små og store bedrifter. Vi har mer enn 1800 medarbeidere som med sin
kunnskap og bransjeinnsikt bidrar til økt produktivitet for våre kunder i Danmark, Norge og
Sverige.

© 2018 EG A/S.
Varemerker og registrerte varemerker for tredjepart i dette dokumentet tilhører sine respektive eiere.

Kontakt EG på tlf. 95 73 64 97 eller
salg@eg.no, eller les mer om
EG Advanced Vendor Management
på www.eg.no

