Poupe tempo com a nossa
SOLUÇÃO DE E-BUSINESS

Soluções adequadas às suas necessidades!
« Consome grandes quantidades de embalagens? »
Otimize os seus processos e reduza os seus custos: a solução e-business
proposta pela RAJAPACK facilita a implementaçâo e o desenvolvimento de
uma política de compras.

Ainda não utiliza um sistema de e-procurement?
«Com MyRajaShop, a nossa nova solução de e-business,
é muito fácil fazer encomendas!»
Se ainda não tem uma solução de e-procurement para realizar as suas encomendas,
esta solução de compra online é ideal para si!
É gratuita e não necessita de instalação no seu posto de trabalho!
•
•
•
•

Com tecnologia web da RAJAPACK, disponível 24/7,
Site personalizado com acesso 100% seguro e proteção dos seus dados,
Os preços estão em conformidade com os seus acordos comerciais,
As informações técnicas sobre todos os produtos.
MyRajaShop
Site
personalizado

As suas vantagens
•

Consulta do
catálogo com as
tarifas negociadas

Aprovação das
encomendas

•
•
•
•
•

Controle o processo de compra, definindo as funções dos seus
colaboradores: compras, aprovação, supervisão, ...
Visualize os seus contratos comerciais,
Personalize as suas listas de compras,
Envie solicitações de cotação online,
Faça a gestão do seu orçamento,
Consulte suas estatísticas de consumo global ou por colaborador.

Para mais informações, contacte os nossos especialistas MyRajaShop através do telefone
707 788 008* (de segunda-feira a sexta-feira das 8h30 às 18h)
* Custo máximo da chamada: 0,10€/min + IVA (rede fixa) ou 0,25€/min + IVA (rede móvel)

Utiliza um sistema e-procurement?
« A sua solução Punchout, o primeiro passo para o e-procurement »
Se utiliza uma solução de e-procurement para colocar as ordens no seu ERP (SAP, Oracle),
pode encontrar toda a oferta da RAJAPACK no seu catálogo personalizado,
selecionar os seus artigos, validar as suas encomendas e transferir automaticamente a ordem para o
seu sistema. Tem acesso a um catálogo atualizado e beneficia das vantagens
da tecnologia web (fotos, descrições detalhadas dos itens, etc ...)

As suas vantagens
O significado do Punchout
também chamado de «ida e volta»,
o Punchout é a operação técnica
que permite a ligação do sistema de
e-procurement com o interface do
fornecedor criando um
catálogo dinâmico.

•
•
•
•
•
•

Tire partido de uma rápida instalação,
Aceda ao seu catálogo de produtos e às suas tarifas 24/7,
Visualize o seu catálogo dinâmico e atualizado em tempo real,
Consulte a informação técnica dos produtos,
Receba e faça a gestão das suas encomendas em vários
formatos (PDF, XML, HTML, etc ...),
Altere os seus arquivos e a sua faturação electrónica.

« O seu catálogo hospedado no seu sistema informático! »
Se utiliza uma solução de e-procurement para realizar as suas encomendas, podemos
fornecer um catálogo eletrónico estático, que pode ser integrado no seu sistema informático.
A partir do nossa base de dados, podemos exportar um modelo de dados estruturado com
a seguinte informação:
•
•
•
•
•

•
•
•

Código da referência RAJAPACK,
Descrição breve e detalhada,
Esquema das categorias das referências RAJAPACK,
Esquema das categorias internacionais do tipo UNSPSC
ou eClass,

Quantidades mínimas,
Tarifa do Cliente,
Imagens e links do produto online.

As suas vantagens
Solução «catálogo hospedado»

•
•
•

Personalização total ao seu sistema informático
Solução rápida
Foco nas referências com as tarifas negociadas

A RAJAPACK pode desenvolver uma conexão Punchout através de
um ERP ou através de um marketplace:

Para mais informações, contacte os nossos especialistas MyRajaShop através do telefone
707 788 008* (de segunda-feira a sexta-feira das 8h30 às 18h)
* Custo máximo da chamada: 0,10€/min + IVA (rede fixa) ou 0,25€/min + IVA (rede móvel)

