BASWAREN
HANKINNASTA
MAKSUUN -RATKAISUT
Baswaren alansa johtava hankinnasta maksuun -ratkaisujen
tuotevalikoima pohjautuu 30 vuoden tuomaan asiantuntemukseen.
Integraatio on toteutettu jo yli 250 eri ERP:hen ja asennusvaihtoehtojen
suuri määrä tuo ratkaisun kaikenkokoisten organisaatioiden saataville.

BASWARE PURCHASE TO PAY
LASKUAUTOMAATIO
Monipuolinen ja konfiguroitavissa oleva ostolaskujen käsittelysovellus automatisoi
vaativan ja globaalissakin ympäristössä toimivan prosessin.
>>
>>
>>
>>
>>

100% paperittomuutta alusta alkaen
Pitkälle viety laskujen hyväksymisautomaatio
Tarkat ennusteet käyttöpääoman ja rahavirran hallintaan
Automatisoi laskujen täsmäytyksen ostotilauksiin ja maksusuunnitelmiin
Tarkasta ja hyväksy laskut älypuhelimella tai tabletilla

SÄHKÖINEN HANKINTA
Lisää hallinnassa olevaa ostamista, realisoi merkittävät kustannussäästöt ja kasvata
toimittajien tuomaa arvoa.
>>
>>
>>
>>
>>

Kuluttajaverkkokaupasta tuttu ostokokemus yhdellä tuoteluettelon klikkauksella
Joustava vapaatekstilomake palvelujen tilaamiseen ja poikkeusten käsittelyyn
Konfiguroitavat hankintaehdotusten kierrot kontrollin lisäämiseksi
Käyttö mobiililaitteilla missä ja milloin tahansa
Visualisoitu spendin ja hankinnan analytiikka

STRATEGINEN KILPAILUTUS
Löydä liiketoimintaasi parhaiten edistävät kumppanit suoriin ja epäsuoriin hankintoihin.
>> Lyhennä parhaiden toimittajien valintaan kuluvaa aikaa viikoista muutamaan päivään
>> Säästä ja lisää toimitusketjun arvoa ketterillä kilpailutus- ja huutokauppasovelluksilla
>> Virtaviivaistettu toimittajien arviointi ja kilpailutus sähköisellä ratkaisulla
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BASWARE NETWORK
VERKKOLASKUT
Lähetä ja vastaanota verkkolaskuja maailman suurimmassa avoimessa B2B-verkostossa.
>>
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>>
>>
>>

Helppo integraatio kaikkiin taloushallinnon järjestelmiin
Ostaja- ja toimittajaportaali, aktivointipalvelut
Tuki lukuisille verkkolaskun sanomamuodoille
Ostotilauksen kääntäminen laskuksi
Skannaus- ja tulostuspalvelut

SÄHKÖISET HANKINTASANOMAT (E-ORDERS)
Sähköisten ostotilausten ja tilausvahvistusten välitys ostajan ja toimittajan välillä.
>>
>>
>>
>>

Helppo integraatio mihin tahansa P2P- tai talousjärjestelmään
Portaali ostotilausten vastaanottoon ja kääntämiseen laskuksi
Parantunut näkyvyys prosessiin ja tiiviimpi toimittajayhteistyö
Ostotilausten sanomamuotojen konversiot ja reitityspalvelut

BASWARE FINANCING SERVICES
GLOBAALI SÄHKÖINEN MAKSAMINEN
Maksa toimittajille viipymättä – vältä myöhästymisseuraamukset ja optimoi rahavarat.
>>
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Yksinkertainen, tehokas ja globaali maksamisprosessi
Pidentää maksuaikaa optimoiden rahavarat
Yksityiskohtainen maksutieto yksinkertaistaa suoritusten kohdistamista
Kannustaa toimittajia verkkolaskutukseen
Helppo rahoituksen hakeminen

DYNAAMISET ALENNUKSET
Toimittajat saavat paremman hallinnan saataviinsa toimittajarahoituksella.
>> Säästä rahaa maksamalla ajoissa
>> Pienennä toimitusketjun riskiä
>> Lujita toimittajasuhteita

>> Edistä verkkolaskutukseen siirtymistä
>> Toimittajat voivat ottaa palvelun käyttöön verkossa
>> Parantunut näkyvyys ja kontrolli rahavaroihin

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja.
Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä eri puolilla maailmaa ja on maailman suurin avoin yritysverkosto tarjoten
skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja
suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät
liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa.
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