Op maat gemaakte
E-business oplossingen
Service van één aanbieder
Desktop · Tablet · Smartphone

Uw voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestellingen kunnen worden afgehandeld met uw eigen artikelnummers;
Opties voor samenstellen individueel bestelassortiment en eigen lijsten met bestelsuggesties;
Efficiëntere arbeidsprocessen;
Transparante verbruikscontrole van kostenplaatsen en -dragers mogelijk dankzij budget- en kostenplaatsbeheer;
Veilig bestellen in één systeem;
Overzichtelijke en actuele productbeschrijvingen en veiligheidsbladen 24 uur per dag beschikbaar;
Geschikt voor lokale en landelijk opererende bedrijven met één of meerdere locaties;
Individuele toegangsautorisaties voor meerdere gebruikers uit verschillende organisatieniveaus;
Heldere statistieken voor omzet en verbruik.

ICOS - oplossingen op maat voor iedere ondernemingsstructuur

biedt gegevensbeheer, orderbeheer
en zoekfuncties voor managers die
toegang hebben tot alle
planning- en beheerfuncties
tot bestelinformatie en
bestelstatus.

is ideaal voor kleine
bestellingen die ter plekke
gedaan moeten worden. Snel
en eenvoudig een bestelling
plaatsen met uw smartphone of tablet.
Bestellingen kunt u goedkeuren terwijl u
onderweg bent.

is speciaal ontwikkeld voor bestellers die
werken binnen een vastgesteld budget en/
of assortiment. U wordt in enkele
stappen zeer eenvoudig door
het bestelproces geleid.

De ICOS system family, met
ICOS pro, ICOS easy en ICOS
mobile, biedt een geschikte
oplossing voor elke vraag.

Igefa Customer Order Solution afgestemd op uw bedrijfsstructuur
Dit bestel- en informatiesysteem biedt altijd een totaaloverzicht van inkoop binnen uw organisatie, ongeacht het aantal
beheerde objecten. Desgewenst stelt u voor iedere facilitymanager en elke kostenplaats aparte budgetten en machtigingen
in. ICOS verzamelt alle informatie centraal zodat het management continu het budget in de gaten kan houden. U kunt er
ook voor kiezen om ICOS via een OCI en/ of een cXML koppeling rechtstreeks met uw inkoopsysteem te koppelen. Daarmee
wordt de routine-inkoop beperkt en minimaliseert u de proceskosten. Bovendien weet u, dankzij de overzichtelijke functies
voor transparantie in de kosten, dat niemand het budget overschrijdt.

De E-businessoplossing van Hazet
Zoals u van onze service gewend bent kunt u dit ook verwachten bij ons bestelsysteem. Van een professionele E-shop
tot een directe verbinding, Hazet overtuigt haar klanten al veel jaren met op maat gemaakte E-businessoplossingen
en zeer effectieve diensten. Ongeacht de grootte van het bedrijf of de markt waar het zich in bevind, wij bieden
E-businessoplossingen die perfect aansluiten op de eisen van de inkoopprocessen.
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