
ICTBespaar flink met 
een efficiënt 
inkoopproces 

Een efficiënt inkoopproces helpt 
je flink te  besparen op de kosten. 
Maar hoe  verbeter je je inkoop
proces?  Elektronisch inkopen,  online 
 contractbeheer of elektronische 
factuur verwerking … Allemaal  goede 
stappen, maar wat kies jij? Maak samen 
met ons een businesscase en ontdek 
 welke  oplossing en  leverancier het best 
 passen bij jouw  zorg organisatie. 

Wij gidsen je graag door het woud van e- oplossingen. 
Vanuit onze ICT- en zorgmarktexpertise lopen we 
samen met je op. Van de eerste stap tot aan een 
 volledige purchase-to-pay (P2P)-oplossing. Lees 
 welke 4 stappen je kunt zetten.

Stap 1: probeer de inkoopmodule uit 
Neem een abonnement op de inkoopmodule voor een 
onbeperkt aantal gebruikers. Je kunt snel aan de slag 
met online bestellen: zoeken, goedkeuren en plaatsen 
van orders bij al jouw leveranciers. Met de ingebouwde 
rapportages krijg je direct inzicht in het uitgaven-
patroon van jouw organisatie. 

Stap 2: kijk verder in je organisatie
Hoe verloopt de inrichting en uitrol van de inkoop in je 
organisatie? Waar kan het efficiënter? We helpen je 
graag. 

Samen kunnen we: 
• leveranciers en bestelprocessen in kaart brengen 
• bestellers, goedkeurders en inkopers en hun 

 profielen (rechten) toevoegen 
• kostenplaatsen, grootboek en projectstructuur 

opzetten
• een autorisatieschema opzetten
• functioneel beheerder en (hoofd)gebruikers 

 trainen.
 
Stap 3: pak door en breid uit 
Breid je pakket uit met extra modules en dienst-
verlening. Zoals elektronische factuurscanning, 
voorraad en logistiek, uitgebreide  rapportage, 
 budgettering en contractbeheer. Zodat je bij 
 factuurcontrole automatisch bestelling, ontvangst 
en factuur kunt matchen. Als je wilt, wordt alles met 
het budget gevalideerd.  Met elektronische facturen 
verbeter je het  proces nog verder. Wist je dat we vaak 
40% van het factuur volume van een zorgorganisatie 
direct als  elektronische  factuur beschikbaar hebben? 
Dankzij onze leveranciers kunnen we dit aantal  samen 
verder verhogen. 
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Stap 4: integreer met de administratie omgeving 
Draait het P2P-systeem? Koppel het dan aan je 
 huidige bestel-, ERP-, HRM- en financiële systeem. 
Voor een beter beheer van gebruikers, leveranciers 
en andere administratieve variabelen, zoals kosten-
plaatsen en kostensoorten. 

Wat kost de P2Poplossing?
Met een P2P-oplossing krijg je grip op je inkoopproces: 
van bestellen tot en met betalen. In de tabel zie je een 
globaal overzicht van de kosten en  opbrengsten van 
een volledige P2P. Deze bestaat dan uit decentraal 
bestellen, inkoop, factuurverwerking en contract-
beheer. In de zorg duurt het ongeveer 3 tot 6 maanden 
voordat de P2P-oplossing volledig werkt.

Maak je eigen businesscase
Wil je ook de businesscase van P2P met ons
uitrekenen? Of meer informatie over de oplossingen? 
Neem dan contact op met:

Daan van Gent
Inkoper/productmanager ICT

06 21 86 08 66
daan.van.gent@intrakoop.nl

Gemiddelde inkoopuitgaven € 5.000.000 € 10.000.000 € 25.000.000 € 50.000.000
Jaarlijkse abonnementskosten € 12.000 € 15.000 € 25.000  € 40.000 
Eenmalige implementatie € 20.000 € 50.000  € 75.000  € 150.000 
Totale kosten over 5 jaar € 80.000 € 125.000  € 200.000  € 350.000 
Kosten per jaar € 16.000 € 24.000  € 40.000  € 70.000 
Minimumbesparing per jaar  
(1% van totale inkoopuitgaven)  € 34.000 € 76.000  € 210.000  € 430.000 
Gemiddelde besparing  
(2,5% van totale inkoopuitgaven)  € 109.000 € 226.000  € 585.000  € 1.180.000 


