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Uansett hvor mange bestillinger 
du gjør daglig, kan EASY Buy 

gjøre dem til en.



Fremtidens innkjøp er nå.


Det finnes en 

raskere måte

å gjøre innkjøp




EASY Buy er et skybasert ordresystem som endrer måten 
bedrifter bestiller varer og tjenester til deres daglige drift.



Nå kan dine innkjøpere bestille hva som helst, med deres eget 
system, uten å kaste bort tiden på webshops. 

Det her går mye raskere!

En innkjøpsplattform 
for effektive bedrifter 

Den enkle veien til innkjøp 


Innkjøp i EASY Buy føles 
ut som å sette én ordre i 

webshop. 


EASY Buy deler den opp 
og sender en unik ordre til 

hver leverandør. 

Opprett godkjennelses-
flows, sjekk ordreoversikt og 
administrer kontraktene dine.

Alle innkjøpere kan lagre 
og gjenkjøpe ordrer på 

sekunder. 


Last opp varelister og 
tjenester fra alle dine 

foretrukne leverandører. 


Catering

Kontorartikler

IT-systemer

Konsulenttjenester 


Fasilitetstjenester

1

Søk og kjøp hva 

enn du trenger 

2

EASY Buy deler opp 
ordren automatisk 

EASY Buy



En kontraktsadministrasjonsfunksjon varsler deg 

om alle kontraktsmøter og utløpsdatoer, men det 

er også et strategisk verktøy som sikrer deg 

overblikk.



Når du kjenner til alle innkjøperes behov i hver 

enkelt avdeling i bedriften din, kan du bruke 

dataene dine til å forhandle frem bedre priser og 

inngå unike særavtaler for forskjellige avdelinger 

og land. 


EASY Buy kan være klar til bruk i løpet av én dag, 

inkludert en oppstartsesjon for alle dine inn-

kjøpere, kontraktansvarlige og stakeholders.



Moderne automatiseringsprogramvarer må være 

brukervennlige, skybasert og klare til bruk.  

EASY Buy er alt dette og mer. Styrken ligger i  

dens enkle design og konsept.  



Det er bare en programvare, men det endrer alt. 


EASY Buy skaper verdi fra dag en og er det enkle 

valget i et marked full av kompleksitet.



Når vi slår på bryteren, er EASY Buy klar til å bistå 

deg. Det er en tidsbesparende programvare for 

alminnelige personer, som alle kan betjene med 

enkelhet. Du trenger altså ikke være ekspert for å 

bruke dette. Har du bruk for hjelp, er dette gratis, 

men du vil antakeligvis ikke trenge det. 



Alle betaler den samme faste årlige avgiften, og 

det medfølger ingen overraskelser for deg senere.


Cloud CM inkludert For innkjøp, trykk play i dag Uavhengig anskaffelse 

Ved å opprette unike lagrede 
favorittvarelister, kan dine innkjøpere  
bestille ordre fra mange leverandører på 
noen få minutter.



Du kontrollerer utvalget for å oppnå en 
høyere kvalitet til lavest mulig pris. 


Din helt egen 
markedsplass 



De fem 
fordelene ved 
EASY Buy

Med raskere innkjøp kommer en naturlig kostnadsreduksjon 

og det frigir tid for dine medarbeidere.

Raskere innkjøp

Ved å avgjøre hva dine innkjøpere kan kjøpe, kan 

du forhandle lavere pris på varer og tjenester. 

Lavere priser

Du kan sette særlige krav på hver ordre, se 

ordrestatus i sanntid og kontakte dine leverandører. 

Administrer ordrer 

Programvareautomatisering er det vi lever for og er 

det vi tilbyr deg. Mer effektivisering på mindre tid. 



Gå til info.mercell.com/easybuy for en gratis demo


Jobb smartere

EASY Buy har sin egen kontraktstyringsmodul 

med oversikt over betingelser og utløpsdatoer.

Kjenn dine kontrakter 

EASY Buy er en automatiserings-
programvare som minimerer arbeidstiden 
og utgiftene på hvert eneste innkjøp. 



Jo mer dine innkjøpere bruker program-
varen, jo mer sparer du på bunnlinjen. 
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