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EFFEKTIVISERING AV 
STRATEGISKT INKÖP



Större organisationer behöver arbeta effektivare och enklare med strategiskt inköp för att minska kostnader 
och få till en sömlös hantering av leverantörer och kontrakt. Allt i en intuitiv lösning.

Oavsett om det gäller sourcing, onboarding av nya leverantörer eller kontraktshantering för nya och befintliga 
avtal så hjälper Medius moduler för Sourcing och kontraktshantering er att bli effektivare.  

I vår Source to Contract lösning för strategiska inköpare ingår tre moduler som effektiviserar arbetet innan, 
efter och under upphandlingar och inköp. Läs mer om varje modul nedan. 

Medius Sourcing

Medius Contract Management

Medius Supplier Information Management

Innehåll:
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Medius Sourcing är en molnbaserad lösning som hjälper bolag att hitta de bästa leverantörerna, driver på inköps- 
och upphandlingsprocesser och medför kostnadsbesparingar i en enkel lösning. 

FÖR EFFEKTIV HANTERING AVV DINA SOURCING AKTIVITETER
Medius Sourcing

VAD DU FÅR 
 
Total synlighet över din sourcing-process 
• Fullständig kommunikation och data på alla 

sourcing aktiviteter mellan dig och dina 
leverantörer.

• Omfattande analysverktyg under din 
förhandlingsprocess tillåter dig att granska 
potentiella besparingar och vikta dessa mot icke-
ekonomiska krav.

• Erhåll viktig information om leverantörer, 
inklusive riskmått och ackrediteringar.

En riklig uppsättning av funktioner som 
förenklar inköpsprocessen
• Erhåll feedback från leverantörer genom 

att skapa och distribuera ut formulär till era 
leverantörer med våra mallar som grund och 
forma sedan din egna mall. 

• Få förståelse, rangordna och utvärdera 
leverantörer baserat på svar från de 
automatiserade sourcing aktiviteterna

Ett intuitivt och användarvänligt 
mjukvarupaket 
• Enkel förankring av systemet i din organisation 

tack vare tydliga gränssnitt och flöden. 

• Konfiguerbar godkännandeprocess och 
konteringsmallar för att eliminera manuella 
sourcing aktiviteter.

• Inbyggda “best practice” flöden tillåter hög 
automatiseringsgrad direkt.

Besparingarna var mycket mer än vi 
förväntade oss och leverantörerna tyckte 
att processen var mycket lätt att följa. 
Sammanfattat, ett fantastiskt resultat! 
- Cameron Rutherford, Procurement 
Executive, Sage

“



GÖR VITALA KOSTNADSBESPARINGAR
Medius Sourcing hjälper er att eliminera arbetsintensiva uppgifter såsom att 
manuellt lägga in leverantörsuppgifter genom att automatisera sourcing- och 
auktionsprocessen. Ni får även automatiskt genererade rapporter och dashboards, 
vilket ger tillgång till innehållsrika analyser över utgifter och besparingar. 
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Varför Medius Sourcing?

REKOMMENDERAT AV KUNDER DU KÄNNER TILL

Våra Sourcing lösningar är skräddarsydda för flera olika sektorer vilket säkerställer 
att du får ett paket som är specifikt inrättat för att lösa de unika utmaningar som din 
organisation står inför. 

SNABB ROI
Med förpaketerade ERP-adaptrar och ett intuitivt användargränssnitt kan du 
vara i drift nom inom endast några dagar eller veckor istället för månader, vilket 
leder till en snabb avkastning på investeringen.

DU ÄR I CENTRUM AV ALLT VI GÖR
Du - vår kund - står i centrum av allt vi gör på Medius och 
Exsitec. Våra lösningar är utformade för att lösa dina problem 
och våra talangfulla team brinner för att få din inköpsprocess 
lätthanterlig.
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Medius Contract Management är en säker molnbaserad lösning som ger dig tydlig översikt och kontroll över dina 
leverantörsavtal och även hjälper dig att hantera förnyelser i ett användarvänligt system. 

Vår Contract Management lösning eliminerar manuell handpåläggningen med pappersbaserade kontrakt och tar 
bort besväret med förnyelser av kontrakt genom automatiserade påminnelser. Det hjälper dig även att visualisera 
dina kontrakt genom rapporter där du kan filtrera på typ, värde, kategori, utgångsdatum och mycket mer.

FÖR ENKEL HANTERING AV DINA AVTAL
Medius Contract Management

VAD DU FÅR 
 
En digitaliserad process av kontrakthantering 
• Eliminering av papper från 

kontrakthanteringsprocessen säkerställer att du 
aldrig kommer tappa bort ett kontrakt igen.

• Skapa och redigera alla typer av kontrakt snabbt 
med flexibla förkonfigurerade mallar.

• Bifoga viktig information såsom finansiell 
information eller riskbedömningar till kontrakt 
vilket hjälper kontextualisera avtal.

• Kontrollera användarbehörigheter för åtkomst 
och uppdateringar till känsliga och konfidentiella 
dokument. Du har även möjlighet att censurera 
delar av kontraktet vid behov. 

Sofistikerad rapportering och sökfunktioner 
hjälper dig att hitta och analysera dina 
kontrakt 
• Realtidsrapporter genom endast ett knapptryck 

ger dig makten i förhandlingsprocesser för att 
hitta de bästa villkoren och kostnaderna?

• Avancerad sökmotor tillåter dig att hitta kontrakt 
inom sekunder med hjälp av fritextsökningar. 

• Automatiserade varningar hjälper dig komma 
ihåg förnyelser av kontrakt vilket ser till att du 
aldrig missar en möjlighet att omförhandla med 
dina leverantörer. 

Klassledande integration med DocuSign och 
Microsoft Word
• Eliminera processen att jaga signaturer för avtal 

med hjälp av sömlös integration till DocuSign. 

• När dina avtal är signerade utfärdas en signerad 
PDF av avtalet till alla parter och samtidigt 
registreras det i Medius Contract Management. 

• Djup integration med Microsoft Word hjälper 
er i omläggningsprocessen mellan dig och dina 
leverantörer.

Systemets och processens smärtfria natur 
diver förespråkandet av verksamheten och 
vi högst betraktade som en affärspartners 
avdelning
- BetVictor, användare av Medius Contract 
Management

“



SPARA VÄRDEFULL TID OCH PENGAR
Medius Contract Management eliminerar omständliga uppgifter såsom att manuellt 
lägga in kontraktinformation, jobbet att leta igenom olika pappersbaserade system, 
excelfiler eller online dokumenthanteringssystem med begränsad kontroll. Istället 
främjar det ett säkert och integrerat tillvägagångssätt. Därtill hjälper vår Contract 
Management lösning dig att granska och förstå dina leverantörsavtal, vilket besparar 
dig pengar.
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Varför Medius Contract Management?

REKOMMENDERAT AV KUNDER DU KÄNNER TILL

Vår lösning för Medius Contract Management är skräddarsydd för flera olika 
sektorer vilket säkerställer att du får ett paket som är specifikt inrättat för att lösa 
de unika utmaningar som din organisation står inför. 

SNABB ROI
Med förpaketerade ERP-adaptrar och ett intuitivt användargränssnitt kan du 
vara i drift nom inom endast några dagar eller veckor istället för månader, vilket 
leder till en snabb avkastning på investeringen.

DU ÄR I CENTRUM AV ALLT VI GÖR
Du - vår kund - står i centrum av allt vi gör på Medius och 
Exsitec. Våra lösningar är utformade för att lösa dina problem 
och våra talangfulla team brinner för att få din inköpsprocess 
lätthanterlig.
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Medius Supplier Information Management (SIM) är en molnbaserad lösning där leverantörerna själva 
registrerar sina uppgifter vid onboarding och hjälper er upprätthålla korrekt leverantörsinformation. För er 
del innebär detta värdefulla tids- och kostnadsbesparingar.  

FÖR ONBOARDING AV NYA LEVERANTÖRER
Medius Supplier Information Management 

VAD DU FÅR 
 
Bättre och uppdaterad leverantörsinformation 
utan extra ansträngning
• Låt era leverantörer själva registrera sina 

uppgifter i en säker virtuell portal, vilket besparar 
dig tid och pengar.

• Fånga upp viktig leverantörsinformation baserat 
på typ av leverantör med hjälp av utförliga 
frågeformulär och föreskrivna krav. Detta 
säkerställer att er master data förblir korrekt 
och tillförlitlig vilket minimerar behovet av en 
kostsam registervård

• Ställ in påminnelser och varningar som går 
direkt till leverantören för att automatisera 
en stor del av processen. Därmed förblir 
leverantörsinformationen uppdaterad, vilket 
besparar dig mödan att samla in denna data själv. 

Stärk föreskrivna krav på era leverantörer och 
minska risken för bedrägeri
• Minska risken att skicka bedrägliga betalningar 

genom total synlighet av förändringar i era 
leverantörers bankuppgifter. Detta med hjälp 
av en konfigurerbar process för godkännande 
där du har möjlighet att blockera betalningar vid 
bedrägeriförsök. 

• Lagra nödvändig leverantörsinformation i 
Medius såsom information om finansiering, 
säkerhet, hälsa och trygghet. Dra sedan nytta 
av denna information vid andra aktiviteter i 
inköpsförfarandet. 

Förstå era leverantörer bättre än någonsin
• Njut av ett komplett register över all 

kommunikation med dina leverantörer i SIM 
vilket säkerställer en fullständig transparens. 

• Omfattande dashboards ger dig realtidsdata som 
hjälper dig att förstå dina leverantörer bättre än 
någonsin. 

• Sömlös integration med tredjepartsleverantörer 
såsom Creditsafe och Dun & Bradstreet 
vilket erbjuder expert riskbedömning. 
Tillsammans med din data förser detta dig med 
leverantörsinformation av toppskikt. 

Medius SIM har gett oss möjligheten 
att onboarda leverantörer genom 
ett strukturerat, tydligt och koncist 
tillvägagångssätt. Våra procurement teams 
kan vara säkra på att all information som 
tillhandahålls av leverantören registreras 
korrekt, effektivt och blir godkänt genom 
lämpliga kanaler.
- Simon Madders, Project Implementation 
Manager, Mitchells and Butlers

“



FÅ EN GRUNDLIG FÖRSTÅELSE FÖR DINA LEVERANTÖRER

Vilket bättre sätt att få korrekt data från dina leverantörer än att göra det möjligt för dem att själva 
förse dig med den här informationen? Tillsammans med förstklassiga integrationer från tillförlitliga 
tredjeparter är Medius SIM din första och sista destination till att få en full förståelse för dina 
leverantörer. 
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Varför Medius Supplier Information 
Management?

REKOMMENDERAT AV KUNDER DU KÄNNER TILL

Vår lösning för Supplier Information Management är skräddarsydd för flera olika 
sektorer vilket säkerställer att du får ett paket som är specifikt inrättat för att lösa 
de unika utmaningar som din organisation står inför.

SNABB ROI
Med förpaketerad ERP-adaptrar och ett intuitivt användargränssnitt kan du 
vara i drift inom endast några få veckor istället för månader, vilket leder till en 
snabb avkastning på investeringen.

DU ÄR I CENTRUM AV ALLT VI GÖR
Du - vår kund - står i centrum av allt vi gör på Medius och 
Exsitec. Våra lösningar är utformade för att lösa dina problem 
och våra talangfulla team brinner för att få din inköpsprocess 
lätthanterlig.

MEDIUS SOURCE TO CONTRACT

Större organisationer behöver arbeta effektivare och enklare med strategiskt inköp för att minska kostnader och få 
till en sömlös hantering av leverantörer och kontrakt. Allt i en intuitiv lösning.

Oavsett om det gäller sourcing, onboarding av nya leverantörer eller kontraktshantering för nya och befintliga avtal 
så hjälper Medius moduler för Sourcing och kontraktshantering er att bli effektivare. 
 

LÄS MER HÄR

https://www.exsitec.se/medius-source-to-contract
https://www.exsitec.se/medius-source-to-contract
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