DELL PREMIER

Stroomlijn aankoop.
Transformeer uw bedrijf.
Moderniseer de aankoop van technologie en ontlast uw
IT-organisatie, zodat ze zich kunnen concentreren op
het grotere geheel.
Bespaar tijd en geld door onze catalogus te bekijken
op een op maat gemaakte site die inkoopactiviteiten
vereenvoudigt en u meer controle geeft over het hele
ecosysteem voor inkoop. Dit is allemaal gratis. Ons
Dell Technologies accountteam staat altijd voor u klaar.

EENVOUDIG
INKOPEN
Verminder kosten,
gebruikersfouten en levertijden
met één enkele aanpasbare site.

MAAK GEBRUIK
VAN RAPPORTAGE

VERTROUW
OP ONS

Krijg meer controle met geïntegreerde
beheer- en rapportagefuncties.

Laat ons team van experts u helpen
uw inkoopproces opnieuw vorm
te geven en te revolutioneren.

• Optimaliseer het aankoopproces

• Bekijk prijzen en inventarissen vooraf

• Krijg gratis Dell Premier

• Verminder redundantie
en verspilling

•M
 aak nauwkeurige budgetten
en prognoses

• Bekijk onze uitgebreide online
catalogus

• Standaardiseer bestellingen
in verschillende rollen

• Volg bestellingen in realtime

•B
 espaar met onze speciale
Dell Premier prijzen

• Reken af met giswerk om het
juiste product te vinden

•V
 erkrijg inzichten via robuuste
rapportage

• Vertrouw op onze jarenlange ervaring

• Automatiseer routineprocessen

• Vereenvoudig en versnel
heraankopen

•P
 rofiteer van toonaangevende
IT-aankopen

• Toezicht op malafide uitgaven

• Ontdek het gemak van werken
met Dell Technologies

• Beperk beveiligingsrisico's

VIND DE JUISTE OPLOSSING VOOR UW BEDRIJF
Dell.com/Premier

Double Down op Dell Premier
WIJ HEBBEN GEAVANCEERDE OPLOSSINGEN VOOR UW COMPLEXE
BEDRIJFSBEHOEFTEN

GEBRUIKT U EEN
ERP SYSTEEM?

INKOOPINTEGRATIE

Integratie met
Dell Premier opzetten

Koop wereldwijd Blader door de volledige
catalogus op één consistente online portal
die productopties, valuta en offertes aanpast
op basis van het geselecteerde land.
Moderniseren en opslaan Beheer bestellingen
van overal ter wereld met optimalisatie op
het hoogste niveau. Bespaar tijd en geld
door technologie-updates in uw gehele
IT-ecosysteem te stroomlijnen.

WERELDWIJDE
INKOOP

De standaard zetten Standaardiseer prijzen,
apparatuur, configuraties en services in uw
hele organisatie, gesteund door het streven
van Dell Technologies naar kwaliteit en
ondersteuning van wereldklasse.

GEBRUIKT U AL
ITSM-SOFTWARE?
Investeer in
gedecentraliseerde
inkoop

INTEGRATIE
MET ITSERVICEMANAGEMENT

Verbinden en groeien Integreer uw
bestaande ERP systeem naadloos
met Dell Premier, van catalogus tot
betaling en levering, en elimineer
fouten en redundantie, zonder
downtime!
Vergeet het papierwerk Profiteer
van bedrijfsoptimaliserende
functies, zoals elektronische
facturering* en betalingen, om
uw bedrijfskosten en ecologische
voetafdruk te minimaliseren.

BENT U EEN
WERELDWIJDE
KLANT**?
Maak van Dell Premier uw
one-stop-shop voor uw
wereldwijde activiteiten

Neem het voortouw Begin
uw digitale transformatie in
een stroomversnelling door
eindgebruikers de controle te geven
over het bestellen van hun eigen
apparaten en het ontvangen van
meldingen over de bestelstatus.
Automatiseer alles Koppel
uw inkoop aan workflow,
vernieuwingsdatums en onboarding
met één uniforme oplossing, op
maat gemaakt voor uw specifieke
behoeften door de toonaangevende
experts van Dell Technologies.

* Alleen in de Verenigde Staten
** Wereldwijde inkoop is alleen beschikbaar voor klanten die zijn ingeschreven in het Global Customer Program.

WILT U MEER WETEN OVER HET MODERNISEREN VAN UW IT-AANKOPEN?
Ga naar Dell.com/Premier

