Inkoop
Dé ondersteuning bij het opstellen van
offertes en contracten
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Wat is inkoop?
Inkoop zorgt voor tijdige levering
van diensten en goederen om de
voortgang van een bouwproject
zeker te stellen. Het inkoopproces
bestaat uit meerdere fases. Van
specificeren tot onderhandelen en
daadwerkelijk bestellen.

Ondersteuning voor
inkopers
Onze software helpt je leveranciers
en onderaannemers beter aan te
sturen op basis van betrouwbare
informatie. Hiermee zorg je voor
een hogere kwaliteit en betere
prijsafspraken.
De bouwwereld is snel aan het veranderen. Projecten worden
complexer en zijn steeds meer multidisciplinair van aard. Nieuwe
contractvormen doen hun intrede, de eisen van opdrachtgevers
nemen toe en de informatiestromen worden omvangrijker.
Tegelijkertijd wordt klantgericht bouwen steeds belangrijker. Het
grip krijgen op de inkoopprocessen is meer dan ooit van belang.

Ticon EX
Wanneer je voor projecten de inkopen gaat doen, biedt Ticon EX
alle benodigde ondersteuning. Vanuit één dashboard kunnen
inkopers offertes aanvragen, offertes via de offertespiegel
vergelijken en contracten opstellen. Het is heel eenvoudig om
geautomatiseerd artikelen en prijzen binnen te halen, zodat je
snel je offerte aanvragen en contracten kunt opstellen en
versturen. Vervolgens kun je tijdens de uitvoering uitgebreid je
opgestelde inkoopbudget bewaken. Zo kun je tijdig maatregelen
nemen wanneer de werkelijke inkopen, hoger worden dan het
budget.
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Voordelen door inkopen simpeler te
maken
1
Laagdrempelig in gebruik.
De software is laagdrempelig in gebruik
en afgestemd op de gebruikers, zowel
voor prijsaanvragen en contracten als het
bewaken van het inkoopproces.

2

Alle informatie over inkopen
beschikbaar.
Bij het samenstellen van offertes of
contracten kun je gebruik maken van alle
informatie die aanwezig is in de calculatie
of artikelbestanden.

3
Bewaak het inkoopbudget.
Signaleer tijdig met de projectbewaking
wanneer de inkopen niet in lijn zijn met het
budget en stuur direct bij.
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Inkoop features
Functionaliteit speciaal voor inkopers
Prijs- en offertespiegel
Vraag en vergelijk eenvoudig
prijzen via de prijzen- en
offertespiegel.

Contractmanagement
Inkoopcontracten zijn makkelijk
samen te stellen en af te roepen via
drag & drop.

Trendanalyses
Met de grafische trendanalyse weet
je precies of je inkopen binnen het
budget blijven.

Rapportages
Richt naar eigen behoefte
rapportages en formulieren rondom
inkoop.

Rollen en views
Schermen kunnen eenvoudig
worden afgestemd op gebruikersen rolniveau.

Koppeling 2BA
Geautomatiseerd binnenhalen van
artikelen, producten en prijzen via
2BA mogelijk.
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