
E-PROCUREMENT 
Efektywne zakupy dzięki

nowoczesnym rozwiązaniom e-Procurement w KAISER+KRAFT.

WSZYSTKO DLA FIRMY.
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ZMNIEJSZ KOSZTY
własnych procesów zakupowych

Dowiedz się więcej o e-Procurement dzięki  
rozwiązaniom elektronicznych zakupów  

oferowanych przez KAISER+KRAFT.



Optymalizacja procesów zakupowych odgrywa w dzisiejszych 
czasach kluczową rolę w dążeniu do sukcesu firmy – zwłaszcza 
w ostatnich latach, w związku z postępującą dynamizacją i  
globalizacją rynków. Pojawia się presja czasowa i kosztowa oraz 
rosną oczekiwania dotyczące jakości i bezpieczeństwa dostaw. 
Dlatego też dzisiaj definiuje się na nowo funkcje działów zakupów. 
Zakupy nie polegają już wyłącznie na zaopatrywaniu firmy w  
towary i usługi z zewnątrz – mają dzisiaj o wiele większe zadanie 
do spełnienia. Efektywne procesy zakupowe stają się coraz  
ważniejszym obszarem ich działania. 

Przede wszystkim zakupy materiałów i artykułów nieprodukcyjnych 
(NPR) są związane ze znacznymi kosztami administracyjnymi,  
które w porównaniu z faktyczną wartością tych artykułów są  
nieproporcjonalnie wyższe. Na przykład: taczki transportowe,  
pojemniki na odpady lub krzesła biurowe generują niewielkie  
koszty materiałowe, a jednak w ostatecznym rozliczeniu mogą  
powodować znaczne koszty okołozakupowe. 
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Wpływa na to ich często pracochłonna procedura zamawiania i 
przetwarzania oraz koszty procesu zbliżone do kosztu zakupu.  
Obliczenia wydają się być dość proste: każda redukcja kosztów 
procesowych prowadzi bezpośrednio do poprawy wyniku  
działalności czyli do zwiększenia zysku firmy. 

Na następnych stronach dowiedzą się Państwo, jak korzystać z 
e-Procurement z korzyścią dla Państwa firmy oraz jak może w tym 
pomóc KAISER+KRAFT.



/ 1 / 
E-PROCUREMENT ZMNIEJSZA KOSZTY MATERIA-
ŁOWE W FIRMIE. Tu materiały biurowe, tam nowe krzesła 
i biurka, gdzie indziej wózek montażowy - wielu nawet nie wie, 
że takie «zakupy za rogiem» mogą zaszkodzić wynikowi firmy z 
uwagi na wysokie koszty procesu zakupowego, które nie są znane 
osobom dokonującym tego typu szybkich i tylko z pozoru tanich 
zakupów w sklepie. Wraz z wprowadzeniem e-Procurement kończą 
się jednak tak zwane Maverick Buying (niekontrolowane zakupy), 
sprawiając że potrzebne materiały mogą być zamówione tylko u 
kwalifikowanych dostawców na z góry ustalonych warunkach. 

/ 2 / 
E-PROCUREMENT ZMNIEJSZA KOSZTY PAŃSTWA 
PROCESU ZAKUPOWEGO W PAŃSTWA FIRMIE.  
Przy dużej liczbie drobnych pojedynczych zamówień naprawdę się 
to opłaca! Przed wprowadzeniem e-Procurement artykuły 
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e-Procurement to mniej biurokracji i mniej błędów w procesie zakupowym.

Mniej znaczy 

WSZYSTKO!

Żegnamy papier, zbędne koszty, 
skomplikowane procesy i żmudne 
poszukiwania odpowiednich  
produktów! Przyczytaj o zaletach 
naszych zakupów elektronicznych.



nieprodukcyjne mogą stanowić około 30% wartości 
zakupu, ale nawet około 70% nakładów. Po przejściu na 
nowy system zakupów nie potrzeba odwiedzać różnych sklepów 
internetowych ani przeglądać katalogów drukowanych.  
e-Procurement oznacza brak dodatkowych akceptacji lub 
zamówień do wypełnienia, dodatkowych telefonów, maili i 
 dokumentów papierowych. Po prostu zamawiasz online - ze 
 standardowego, przetestowanego katalogu elektronicznego na 
wynegocjowanych uprzednio warunkach. 

W e-Procurement proces zamawiania jest w pełni 
 zautomatyzowany.
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/ 3 /  
E-PROCUREMENT TO WIĘCEJ CZASU NA  
DZIAŁANIA STRATEGICZNE. Inteligentne wykorzystanie 
e-Procurement znacznie zmniejsza wysiłek niezbędny podczas  
rutynowych zadań. Zyskują Państwo więcej czasu na  
ważniejsze projekty, takie jak wybór dostawcy i jego ocena  
lub negocjowanie przetargów i umów ramowych. To nie tylko  
zwiększa wybór produktów, ale także zapewnia lepszą  
koordynację procesów zakupowych.

/ 4 /  
E-PROCUREMENT TO WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ. 
Poszczególne etapy zakupowe stają się przejrzyste i można je  
prześledzić w dowolnym momencie bez żadnych luk: od razu  
widać, kto złożył zamówienie na określone towary. Ponadto ważne 
informacje, takie jak zgłoszenie zapotrzebowania lub akceptacje, 
są automatycznie archiwizowane. Dokumentacja elektroniczna 
ułatwia kontrolę całego procesu zamawiania. 

/ 5 /  
ZAKUPY ELEKTRONICZNE SĄ ŁATWE DO  
WDROŻENIA. Rozwiązania e-Procurement można  
bezpośrednio podłączyć do Państwa systemu zarządzania  
zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP). Grupy produktów,  
centra kosztowe i dane podstawowe dostawcy mogą być  
zbierane w jednym miejscu, a zamówienia mogą być  
generowane automatycznie.

KOSZTY PROCESU 
ZAKUPOWEGO

konwencjonalne + 30 %

z e-Procurement



Silny partner

Z FORMATEM!
...oraz pięć podstawowych korzyści, jakie daje e-Procurement z KAISER+KRAFT.
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Potrzebujesz partnera mającego doświadczenie w e-Commerce i 
posiadającego wiedzę techniczną do realizacji projektu  
e-Procurement? Znalazłeś go: KAISER+KRAFT. 

Od ponad 15 lat oferujemy naszym klientom 
 dostosowane do indywidualnych potrzeb  rozwiązania 
e-Procurement – od elektronicznych katalogów do elektro-
nicznych zamówień i faktur, aż po elektroniczne  noty kredytowe 
– z wysokim stopniem automatyzacji. Zawsze  przygotowujemy i 
aktualizujemy katalogi elektroniczne w wymaganym formacie, z 
 odpowiednimi hierarchiami i klasyfikacjami. Na życzenie  łączymy 
również zarządzanie systemem zakupów u danego klienta 
 bezpośrednio z naszym systemem. Nasi eksperci chętnie pomogą 
Państwu zoptymalizować zakupy materiałów i obniżyć koszty dzięki 
 indywidualnym warunkom. Przeanalizuj teraz pięć korzyści, jakie 
dają rozwiązania  e-Procurement w KAISER+KRAFT. 

/LATA DOŚWIADCZENIA/ Od ponad 15 lat współpracujemy 
z największymi światowymi firmami i zrealizowaliśmy już ponad 
600 projektów w zakresie katalogów elektronicznych dla klientów 
na całym świecie. 

/INDYWIDUALNY STANDARD/ Oczywiście, oprócz 
 wszystkich standardowych formatów, nasz e-Procurement 
 obsługuje również specyficzne formaty katalogów. Więcej 
 informacji na ten temat znajdą Państwo na kolejnych stronach.

/WYSOKA JAKOŚĆ DANYCH/ Ponieważ każdy system 
e-Procurement jest zależny od jakości danych, mamy własny  
zespół ds. Content and Data Management. Zespół ten dba o 
spójne i jednoznaczne opisy produktów; a teksty, grafika i słowa 
kluczowe są stale dostosowywane i uzupełniane w celu szybszego, 
wygodniejszego i precyzyjnego wyszukiwania. 

/MIĘDZYNARODOWY CHARAKTER/ Nasze elektroniczne 
katalogi produktów są dostępne w ponad 15 językach  
europejskich.

/DUŻY ASORTYMENT/ Oferujemy aktualnie ponad 50.000 
wysokiej jakości produktów dla fabryk, magazynów i biur. Chętnie 
przedstawimy Państwu indywidualny asortyment na uzgodnionych 
wcześniej warunkach zakupowych.
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PASUJE JAK ULAŁ! 
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Przegląd obsługiwanych platform e-Procurement  
i standardów wymiany danych.

W celu wymiany zamówień, potwierdzeń zamówień lub faktur za  
pośrednictwem EDI (Electronic Data Interchange) z naszymi klientami 
opieramy się na standardowych interfejsach.

Tylko w ten sposób możemy zagwarantować jednolitą integrację z  
Państwa systemami. Oczywiście, na życzenie klienta dostarczamy również 
rozwiązania specyficzne dla klienta.



Protokoły i standardy transakcji

Formaty EDI

Formaty katalogów

Klasyfikacje
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INDYWIDUALNA STRONA INTERNETOWA (CUSTOMIZED WEB) – sklep internetowy dostosowany do Państwa potrzeb. 
Doskonała alternatywa dla każdego, kto nie ma systemu e-Procurement. Uzyskaj korzyści z efektywnego zakupu materiałów dzięki 
indywidualnie negocjowanym cenom i prostemu procesowi zatwierdzania. 

SIMPLE SYSTEM – bezpłatna platforma zrzeszająca wielu dostawców w KAISER+KRAFT. Zredukuj koszty zamawiania artykułów 
nieprodukcyjnych do minimum z pełną kontrolą kosztów. Ponad 2600 klientów w 12 krajach korzysta obecnie z naszej rosnącej i 
zróżnicowanej oferty produktów, z ponad 27,5 miliona pozycji od ponad 440 dostawców.  
 
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: www.kaiserkraft.pl/content/e-business

DOBRZE WIEDZIEĆ!

FTP
SFTP

OFTP
HTTPS

SMTP
X.400

EDIFACT 
openTRANS

XCBL 
CXML

SAP IDOCs
ORDERS0x

BME CIF Excel, CSV lub 
TXT

eCl@ss UNSPSC Hierarchia  
KAISER+KRAFT

Prosimy pytać w razie potrzeby o dodatkowe protokoły, formaty i klasyfikacje.
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Po prostu

LEPIEJ!
e-Procurement od KAISER+KRAFT - najbardziej efektywna forma zakupów.

Po prostu

LEPIEJ!
e-Procurement od KAISER+KRAFT - najbardziej efektywna forma zakupów.



Łatwo jest przyłączyć katalog elektroniczny KAISER+KRAFT do 
 istniejącego systemu e-Procurement i w pełni go wykorzystać. 

Czy masz pytania lub potrzebujesz szczegółowych  
informacji? 
Skontaktuj się dzisiaj z naszymi ekspertami ds. e-Procurement.  
Wspólnie opracujemy rozwiązanie, które najlepiej pasuje do  
Twojej firmy.

Napisz na adres e-procurement@kaiserkraft.pl.

Najlepszym dowodem naszych kompetencji i doświadczenia jest 
duża liczba projektów, które z powodzeniem wdrożyliśmy w grupie 
ponad 600 większych i mniejszych firm. Jak to zrobiliśmy?  
Dzięki szybkiemu i nieskomplikowanemu połączeniu systemów 
komputerowych i łatwemu dostępowi do danych w doskonałej 
jakości.

Z interfejsami do wszystkich znanych systemów ERP.  
Dzięki lokalnym, paneuropejskim lub globalnym rozwiązaniom 
e-Procurement różnej wielkości oraz osobistym rozmowom na  
miejscu, a także kompleksowym konsultacjom partnerskim.
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Zacznij już teraz - skontaktuj się z zespołem ds. e-Procurement w 
KAISER+KRAFT.

KAISER+KRAFT Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa

ZAMÓWIENIA ORAZ DORADZTWO 
Tel. 22/623 03 42 
Infolinia: 801 801 890*
* całk. koszt połączenia to 1 jedn. taryf. w sieci stacjonarnej.

E-MAIL 
e-procurement@kaiserkraft.pl 
kaiserkraft@kaiserkraft.pl

SKLEP INTERNETOWY 
www.kaiserkraft.pl

WSZYSTKO DLA FIRMY.


