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SUPPLIER OPTIMISATION
O seu melhor Negociador Comercial

SIMULATE & NEGOTIATE

CLOSE THE DEAL

MONITOR & RUN

Otimize a relação comercial com cada um dos seus fornecedores, garantindo os melhores Acordos
Comerciais, Preços de Custo e Financiamentos.
Cumpra os objetivos gerais de venda da sua empresa com Supplier Optimisation, estruturando
os contratos de modo consistente com a sua estratégia. Através desta solução, simpliﬁque os
processos de negociação com os fornecedores, maximizando o potencial de vendas de cada um
dos seus produtos.
Crie rentabilidade e torne-se no seu melhor negociador comercial.
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Como o Supplier Optimisation
ajuda os Varejistas?
Uma das melhores oportunidades para gerar lucro é otimizar as negociações com fornecedores.
Comprar melhor exige informações credíveis sobre os fornecedores. Cientes das diﬁculdades envolvidas
nas questões negociais, desenvolvemos esta solução para simpliﬁcar a pesquisa e negociação com
fornecedores, respeitando as suas metas de vendas e margens.

SIMULATE & NEGOTIATE
Permite negociar melhor, aumentando as margens em cada transação;
Negociar acordos comerciais e de ﬁnanciamento, bem como bónus e descontos comerciais;
Reduz o tempo do ciclo negocial, mantendo os objetivos deﬁnidos;
Gera informações negociais úteis, apoiando nas decisões comerciais;
Permite simulações de cenários what-if;
Assegura todos os seus eventos – preços, pagamentos e prazos de envio.

CLOSE THE DEAL
Gera contrato com os termos e condições de transação;
Permite deﬁnir objetivos de negociação, para controle operacional, bem como negociação de
tempo, volume, estrutura de mercado, loja, vendedor, etc.;
Facilita a centralização dos contratos;
Implementa workﬂows de aprovação automatizado.

MONITOR & RUN
Monitoriza o desempenho dos contratos comerciais e ﬁnanceiros, assegurando as metas previstas;
Gerir por exceção, criando alertas de forma a ser possível reagir rapidamente;
Projeta ﬂuxos de caixa;
Gera débitos e créditos, possibilitando a atualização das condições de pagamento;
Integra com a contabilidade;
Implementa um workﬂow de aprovação automatizado.
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