
Förenkla upphandlingar. 
Omvandla verksamheten.

Dell.com/Premier

HITTA RÄTT LÖSNING FÖR ERT FÖRETAG

Modernisera teknikinköpen och ge IT-organisationen 
frihet att fokusera på hela bilden.

Spara tid och pengar genom att gå igenom vår katalog 
på en specialwebbplats. Det förenklar inköpen och 
ger dig större kontroll över hela inköpsekosystemet. 
Det kostar inget. Och allt stöds av Dell Technologies 
kontoteam.

DELL PREMIER

FÖRENKLA 
INKÖPEN

Kapa kostnader, användarfel 
och leveranstider med 

en enda anpassningsbar 
webbplats.

• Optimera inköpsprocessen

• Slipp redundans och slöseri

•  Standardisera beställningar för 
olika roller

• Välj rätt produkter utan att 
behöva gissa

• Automatisera rutinprocesser

• Minska säkerhetsriskerna

DRA NYTTA AV 
RAPPORTERING

Få mer kontroll med inbyggda 
funktioner för hantering och 

rapportering.

• Se priser och lager

•  Upprätta korrekta budgetar och 
prognoser

• Spåra beställningar i realtid

•  Få insikt från detaljerad 
rapportering

• Förenkla och snabba upp återinköp

• Övervaka oseriösa utgifter

LITA PÅ OSS

Låt våra experter hjälpa dig 
att omforma och revolutionera 

upphandlingsprocessen.

• Få Dell Premier GRATIS

• Få tillgång till vår heltäckande/
omfattande webbkatalog

•  Spara pengar med Dell Premier-
specialpriser

•  Förlita er på decennier av 
erfarenhet

•  Få tillgång till det senaste  
inom IT-inköp

• Upptäck hur enkelt det är att 
arbeta med Dell Technologies

https://Dell.com/Premier


Mer muskler med Dell Premier
VI HAR AVANCERADE LÖSNINGAR FÖR DINA KOMPLEXA AFFÄRSBEHOV

GLOBAL 
UPPHANDLING

INKÖPSINTEG- 
RERING

INTEGRERING 
MED IT SERVICE 
MANAGEMENT

Köp globalt Bläddra i hela katalogen på en 
enda, konsekvent onlineportal som skräddarsyr 
produktalternativ, valuta och offerter baserat 
på land.

Modernisera och spara Hantera globala 
beställningar med optimering på nästa 
nivå. Spara tid och pengar genom att 
strömlinjeforma teknikuppdateringar 
i hela ditt IT-ekosystem.

Ställ in en standard Standardisera priser, 
utrustning, konfigurationer och tjänster över 
hela organisationen tack vare Dell Technologies 
engagemang för kvalitet och support 
i världsklass.

Anslut och väx Integrera befintliga 
ERP-system sömlöst med 
Dell Premier från katalog till kassa 
till leverans – eliminera fel och 
redundans – utan driftavbrott!

Skippa pappersarbete Dra nytta 
av affärsoptimerande funktioner 
som elektronisk fakturering* och 
betalningar för att minimera dina 
driftskostnader och ditt miljöavtryck.

Ta ledningen Växla upp din 
digitala övergång genom att låta 
slutanvändare ha kontroll över att 
beställa sina egna enheter och få 
egna orderstatusvarningar.

Automatisera allt Koppla dina inköp 
till arbetsflöde, uppdateringsdatum 
och driftsättning med en enhetlig 
lösning – skräddarsydd för dina 
specifika behov av Dell Technologies 
branschledande experter.

* Endast i USA
** Global upphandling är endast tillgänglig för kunder som är registrerade i Global Customer Program. 

ÄR DU EN GLOBAL 
KUND**? 

Gör Dell Premier till en 
central plats i er globala 
verksamhet

ANVÄNDER DU 
ETT ERP-SYSTEM? 

Installera integrering 
med Dell Premier

ANVÄNDER DU 
REDAN ITSM-
PROGRAMVARA?

Investera 
i decentraliserad 
upphandling

VILL DU LÄRA DIG MER OM HUR DU KAN MODERNISERA DIN IT-UPPHANDLING?
Besök Dell.com/Premier

http://Dell.com/Premier

