DE FAST® ARIBA TEMPLATE:
MEER GRIP OP UW INKOOPPROCES
Binnen 12 weken het Purchase to Pay proces optimaliseren
SAP Ariba is hét online B2B-netwerk voor procurement en wereldwijd dé
ontmoetingsplaats van kopers en verkopers. Meer dan 2,5 miljoen bedrijven,
afkomstig uit 190 landen, zijn al aangesloten bij dit internationale netwerk.
Specifiek voor het Purchase to Pay proces, heeft delaware vanuit ‘best practices’
de FAST® Ariba template ontwikkeld. Daarmee verbetert u binnen 12 weken uw
inkoopproces en bent u direct aangesloten op ’s werelds grootste B2B-netwerk!

WAT IS DE FAST® ARIBA TEMPLATE?
>H
 ét startpunt voor verdere optimalisatie van
uw Source to Pay proces
>E
 nd-to-end oplossing die kopers en leveranciers in
staat stelt alle aankoopprocessen op 1 plek te beheren
> Implementatie op basis van een vaste scope
binnen 12 weken
>D
 iverse processen zoals inkooporders, leveringsbevestigingen en facturen zijn gestandaardiseerd voor
optimaal gebruiksgemak
>T
 oegang tot een wereldwijd online platform in de
Cloud met uw eigen online Purchase to Pay proces
>S
 tandaard interface met SAP
WAAROM?
>V
 olg uw gehele inkoopproces op de voet:
real-time inzicht van order tot factuur
>C
 ommuniceer efficiënter met uw leveranciers en
medewerkers via 1 online platform
>S
 nel transacties uitvoeren met uw leveranciers met
behulp van Light Enablement
>G
 een papieren handelingen meer: alles digitaal
>V
 erhoog de grip op uw indirecte inkopen met
Guided Buying
>T
 oegankelijk via diverse (mobile) devices
>T
 oegang tot “marktplaats” Spot Buy:
assortiment van >10M verschillende artikelen
>K
 oop letterlijk via de online catalogus van uw leverancier in
>B
 etaal op tijd en maak gebruik van uw betalingskortingen
>E
 en fulltime medewerker kan 7.500 facturen per jaar
verwerken. Met SAP Ariba 35.000 per jaar!
VOOR WIE?
> Ieder bedrijf wat snel van de voordelen
van SAP Ariba gebruik wilt maken
>S
 AP gebruikers
>G
 ebruikers van SAP Invoice Management;
standaard koppeling met SAP Ariba mogelijk

MEER INFO?
Met de FAST® Ariba template zet
u de eerste stappen richting een
efficiënter werkproces en digitale
transformatie. Bij delaware denken
we graag met u mee en gaan we
op zoek naar de meest geschikte
oplossing voor u.
Neem gerust contact met ons op
voor meer informatie!
Ralph Jansen
+31 6 57 81 15 24
Ralph.jansen@delaware.pro

