EG ADVANCED VENDOR MANAGEMENT
TILL DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Uppfyll lagkrav och kvalitetsförväntningar med
avancerad leverantörskontroll
Advanced Vendor Management
Fördelar:
• Optimerade processer för att
godkänna och välja leverantörer
• Möjlighet att välja leverantörer
utifrån omfattande leverantörsoch kundspecifik information
• Fullständig dokumentation av
leverantörernas affärsvillkor
• Optimerade och förenklade
inköpsprocesser
• Du uppfyller företagets,
kundernas och leverantörernas
krav, avtal och policyer
• Dokumenterade resultat av dina
leverantörs- och
producentkontroller
• Enklare efterlevnad av företagets
bestämmelser för godkännande
och kontroll.

Med pressade marginaler, korta deadlines och höga krav på
kvalitet och regelefterlevnad kan det vara en utmaning att hitta
bra och pålitliga leverantörer till kritiska produktorder.
EG Advanced Vendor Management för Microsoft Dynamics 365 for Finance
and Operations ger dig avancerad funktionalitet för godkännande och
kontroll av leverantörer. Lösningen hjälper dig att säkra att de produkter
som köps in från godkända leverantörer har producerats, marknadsförts,
hanterats och dokumenterats i enlighet med era förväntningar och
bestämmelser.
Optimera dina processer för godkännande och val av leverantörer
När du köper in kritiska produkter är det viktigt att ha tillgång till relevant
och korrekt information så att du kan välja den leverantör som är bäst
lämpad för respektive beställning. Med EG Advanced Vendor Management
kan du grunda leverantörsvalet på omfattande leverantörs- och
kundspecifik information, bland annat följande:
•
•
•
•
•

vilka av era verksamhetsställen en viss leverantör kan leverera till
vilka producenter en leverantör använder och var de finns
om leverantören fungerar som agent
vilket ursprungsland förädlade varor kommer från
slutkundens namn och adress samt destinationsland.

Automatisera inköpsprocessen med förstahandsleverantörer
Leverantörsvalet kan automatiseras med ID-nummer för förstahandsleverantörer för varje kombination av leverantör och tidsintervall. Dessa
ID-nummer väljs automatiskt av Huvudplanering och när en inköpsorder
upprättas manuellt.
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I båda fallen överförs posten – inklusive tillhörande information om
leveransadress, producent, ursprungsland och slutkund – automatiskt till
inköpsorderraden. Om det inte finns någon förstahandsleverantör angiven
för en viss vara går det att välja leverantör manuellt från en lista med
godkända leverantörer.
Få full dokumentation av affärsvillkoren
Med EG Advanced Vendor Management går det att automatiskt inkludera
information som exempelvis ursprungsland, producent, kundnamn och
destinationsland på inköpsdokumentationen. Det betyder att du kan
erbjuda fullständig dokumentation av framställningen. På så sätt kan du
se till att du uppfyller företagets, kundernas och leverantörernas krav,
avtal och policyer.
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Få lättare att följa företagets bestämmelser för godkännande
och kontroll
Lösningen innehåller också funktionalitet för kontrolladministration som
gör det möjligt att ställa krav på leverantörs- och producentkontroller,
ange och ändra kontrollplaner samt exempelvis dokumentera när kontrollerna utfördes, under vilken period de är giltiga och när de ska följas upp.
Du kan dokumentera resultaten av kontrollerna med hjälp av betygssystem som bygger på en rankning eller ett sifferintervall som du själv
anger. Du anger också själv hur resultaten ska påverka leverantörens eller
producentens godkännandestatus, till exempel utifrån företagets
standarder och processer för kvalitetssäkring eller inköp.

Optimera dina processer för leverantörsgodkännande och inköp, få full
dokumentation av affärsvillkoren och
se till att företagets, kundernas och
dina samarbetspartners policykrav
alltid uppfylls.
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Funktioner:
• Utvecklat för Microsoft Dynamics
365 for Finance and Operations.
• Används istället för ‒ eller parallellt
med ‒ nuvarande funktioner i
Dynamics 365 för register över
godkända leverantörer.
• Ange standardleverantörer per
artikel och period för planerade och
manuellt skapade inköpsorder.
• Lägg upp leverantörer som agenter
i systemet med ett enda klick.
• Ange standardkontrollkrav för
produkter med hjälp av specifika
artikelmodellgrupper.
• Dokumentera resultaten av
kontrollerna med exempelvis
rankning eller sifferintervall.
• Lägg in certifieringar, filer, bilder,
webblänkar och annan
dokumentation i kontrollresultaten.

En erfaren samarbetspartner med all kompetens du behöver
EG är en av Skandinaviens ledande Microsoft Dynamics 365-partner. Med
en solid grund på ERP- och CRM-området och stark it-kompetens kan vi
erbjuda experthjälp inom allt från hårdvara, infrastruktur, hosting, support
och service till lednings- och processrådgivning.
Kontakta oss på EG så berättar vi mer om Advanced Vendor Management.
Du är också välkommen att höra av dig om du vill diskutera andra
utmaningar.
It-lösningar som stärker ditt företag och är anpassade till din bransch
EG är en av Skandinaviens ledande leverantörer av it-lösningar som skapar affärsmässigt värde
för både små och stora företag. Vi har mer än 1 800 medarbetare som med sin kunskap och
branschkännedom bidrar till produktivitetsförbättringar hos våra kunder i Danmark, Norge,
Sverige och Grönland.
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