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Uanset hvor mange ordrer, du 
bestiller dagligt, kan EASY Buy 
forvandle dem alle til én.




Fremtidens indkøb er ankommet.

Der er en 
hurtigere måde 
at købe på



EASY Buy er et cloudbaseret ordresystem, der ændrer måden, 
virksomheder bestiller varer og services til den daglige drift.



Ny kan dine indkøbere bestille alle nødvendige varer i deres 
eget system uden at spilde tiden på diverse webshops. 

Det her er bare hurtigere.

Indkøbsplatformen til 
effektive virksomheder

Ganske enkelt indkøb

Indkøb i EASY Buy føles 
som at placere én ordre i 

én webshop

EASY Buy splitter ordren 
og fordeler den på tværs 

af leverandører

Opsæt godkendelsesflows, 
se ordrestatus og styr dine 

kontrakter

Alle indkøbere kan gemme 
favoritlister og genbestille 

på sekunder

Upload varelister og  
services fra alle dine 
yndlingsleverandører

Mad og drikkevarer

Kontorartikler

IT og elektronik

Konsulentydelser

Facilitetstjenester
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Søg efter varer og  
læg dem i kurven
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EASY Buy fordeler 
ordren automatisk

EASY Buy



En konstraktstyringsfeature påminder dig om alle 

kontraktforhandlinger og udløbsdatoer, men det er 

samtidig et strategisk værktøj, der skaber overblik.



Når du kender alle indkøberes behov i samtlige 

afdelinger i din virksomhed, kan du bruge 

indsigten til at forhandle bedre priser og indgå 

særaftaler i forskellige afdelinger og lande. 


Sig til, og EASY Buy kan være klar til brug samme 

dag, efter en onboarding session for alle dine 

indkøbere, kontraktansvarlige og stakeholders.



Fremtidens automation software skal være 

brugervenlig, cloudbaseret og klar til brug - og  

det er kernen i EASY Buy. Styrken ligger i det 

enkle design og koncept.



Det er “bare” software. Men det er indkøb som 

aldrig før.


EASY Buy skaber værdi fra dag et og er det enkle 

valg i et marked præget af kompleksitet. 



Når vi tænder kontakten, er EASY Buy klar til dig. 

Det er tidsbesparende software for almindelige 

mennesker, ikke eksperter, som alle kan betjene 

med lethed. Får du brug for support, er det gratis, 

men det bliver sikkert ikke nødvendigt.



Alle betaler den samme faste årlige pris, og der er 

ingen gebyr-overraskelser eller ekstraregninger.


Kontraktstyring inkluderet
 For indkøb, tryk på play Uafhængig procurement

Ved at gemme favorit-varelister, kan dine 
indkøbere bestille ordrer fra mange 
leverandører på minutter frem for timer. 



Du kontrollerer udvalget for at opnå den 
højeste kvalitet til lavest mulige pris.


Din helt egen

markedsplads



De fem 
fordele ved 
EASY Buy

Et effektivt indkøb giver mindre administration  

og frigiver tid for alle dine indkøbere


Hurtigere bestilling

Ved at bestemme dine indkøberes udvalg, kan  

du forhandle bedre priser på varer og services. 

Lavere priser

Du kan stille krav på hver ordre, se ordrestatus i 

real-time og kontakte leverandører direkte

Nem ordrestyring

Software-automatisering er det, vi lever for og det, vi 

tilbyder dig. Mere output på mindre tid. 



Bed om en gratis demo på info.mercell.com/easybuy


Arbejd effektivt

EASY Buy har sit eget kontraktstyringsmodul,  

der holder styr på betingelser og udløbsdatoer.

Kend dine kontrakter

EASY Buy er automatiserings- 
software, der minimerer arbejdstiden og 
udgifterne på hvert eneste indkøb. 



Jo mere dine indkøbere bruger det, jo 
mere sparer du på bundlinjen. 
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