GESTÃO EFICIENTE DAS
SUAS COMPRAS
POUPE TEMPO E DINHEIRO NAS
COMPRAS DA SUA EMPRESA

vortalcorporate.com

A PLATAFORMA DE COMPRAS
DA VORTAL

A PLATAFORMA DE COMPRAS
VORTALcorporate
A plataforma de compras eletrónicas da VORTAL permite gerir as suas
necessidades de aprovisionamento de uma forma desmaterializada e
simples.
Ganhe em eficiência e reduza os custos inerentes ao seu processo de
compras e às tarefas administrativas, através da plataforma de eleição
de mais de 120.000 utilizadores mundiais.
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> AS SUAS COMPRAS EM 8 PASSOS
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CRIAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE COMPRA
ELABORAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS
CONSULTA AOS FORNECEDORES POR CATEGORIA DE PRODUTO E SERVIÇO
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RECEPÇÃO DE PROPOSTAS DOS FORNECEDORES NO MESMO TEMPLATE
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SELECÇÃO DA MELHOR PROPOSTA, ADJUDICAÇÃO E ACEITAÇÃO DO FORNECEDOR
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CRIAÇÃO, PEDIDO DE COMPRAS E FATURAÇÃO

RECEPÇÃO E ANÁLISE MULTI-PARÂMETRO DE PROPOSTAS NA PLATAFORMA
NEGOCIAÇÃO, REFORMULAÇÃO E CONTRAPROPOSTA AO FORNECEDOR

BENEFÍCIOS E POUPANÇAS
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PARA COMPRADORES

PARA FORNECEDORES

Redução de até 20% dos custos
da sua empresa, com base no
aumento da rede de fornecedores
contratados;
+
Redução de até 40% do
tempo dedicado à pesquisa e
qualificação de fornecedores;
+
Redução de até 60% do tempo
de análise e comparação de
propostas;
+
Gestão eficiente de custos diretos
e indiretos.

Aceso a maior número de
oportunidades
de negócio;
+
Aumento da visibilidade junto de
potenciais clientes;
+
Redução dos custos associados à
gestão de oportunidades;
+
Redução significativa dos custos
associados à apresentação de
propostas;
+
Melhor conhecimento do mercado
e concorrência;
+
Melhor perceção das
necessidades do cliente.

SOBRE A VORTAL
A VORTAL é um dos maiores prestadores mundiais de serviços na área de
e-sourcing e e-commerce.
Através da sua plataforma eletrónica assente num modelo SaaS (Software
as a Service) os compradores podem criar consultas e comprar bens e
serviços de uma forma muito mais eficiente do que o processo tradicional
de compras.
Os fornecedores, por outro lado, acedem de forma automática a um
maior número de oportunidades de negócio relacionadas com a sua
atividade empresarial.
A VORTAL é líder em soluções eletrónicas de compras em Portugal e
Espanha, onde conta com mais de 3.000 compradores a utilizar a sua
plataforma.
Fundada em 2000, a VORTAL presta serviço aos seus clientes através dos
seus escritórios em Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Colômbia
e República Checa. Contamos ainda com uma equipa de 200 pessoas de
9 nacionalidades distintas que dão suporte a todos os nossos clientes a
nível mundial.

> VORTAL EM NÚMEROS
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