HET UITVAARTPORTAAL
Cok Koppejan, eigenaar van Loyalty Inkoopservices, legt uit wat het
Uitvaartportaal voor u kan betekenen.
Cok Koppejan (55)
Zelfstandig inkoopspecialist
Loyalty Inkoopservices Zeewolde

www.loyalty-inkoopservices.nl
e-mail: info@loyalty-inkoopservices.nl
tel.: 036 522 4959
mob.: 06 52 45 67 83

Als inkoopspecialist ben ik gedreven om over
de best mogelijke deal te onderhandelen.
Vertrouwen en een goede, liefst langjarige
relatie, is voor mij belangrijker dan
een kortstondige snelle winst. In de
uitvaartbranche heb ik gemerkt dat relaties
een belangrijke basis vormen voor een
prettige wijze van zakendoen. Met het
Uitvaartportaal heb ik daarom voor de
branche een instrument ontwikkeld die alle
partijen voordeel gaat opleveren.

Wat is het Uitvaartportaal?
Het doel van het Uitvaartportaal is het
samenbrengen van vraag en aanbod middels
een elektronisch in- en verkoopsysteem.
Met dit systeem kunnen vraag- en aanbod
worden geoptimaliseerd; lage kosten,
laagdrempelig en gebruikersvriendelijk. De
applicatie is web-based en wordt technisch
ondersteund door TBlox. De software hoeft
niet lokaal te worden geïnstalleerd en
beheerd maar zit in de Cloud. De gebruikers
hebben hierdoor altijd en overal toegang tot
hun inkoopomgeving via hun pc, tablet of
smartphone.
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Contactgegevens:
Smaragd 20
3893ET Zeewolde

De inkoopvoordelen:
- E-inkopen maakt inkopen makkelijker,
goedkoper en efficiënter
- Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk
- Schaalbaar en flexibel: het systeem is
in te richten naar specifieke wensen en
gemakkelijk uit te breiden met diverse online
ERP software
- Kostenbesparend
- Direct bestellen bij aangesloten leveranciers
en de mogelijkheid elke gewenste
leverancier toe te voegen.
- Direct inzicht en grip op de uitgaven en
uitgebreide rapportagemogelijkheden
- Raamcontracten
De verkoopvoordelen:
- Leveranciers kunnen gratis gebruik maken
van het eCommunicatie portaal
- Beheer catalogi, prijzen, profielen en
voorwaarden per klant
- Ontvangen van bestellingen in elk gewenst
formaat (fax, email, XML-bericht)
- Geen individuele koppelingen meer nodig
- Gratis webwinkel
- Snel orders en transport bevestigen

