Leaflet Supply-In-Sync

Sunrise Contract- en Kortingenbeheer voor Retail
Retailers laten geld liggen bij het beheer van kortings- en serviceregelingen die zij met leveranciers afgesproken hebben.
Om scherp in te kopen en om alles wat bij levering komt kijken goed te regelen, staan contracten tegenwoordig vol met
afspraken. En wat blijkt nu? Al die afspraken worden gewoon niet gemonitord. Deels omdat de ERP-systemen de
benodigde gegevens niet kunnen leveren en deels omdat de regels niet helder en eenduidig opgesteld zijn.
Met Sunrise Supply-In-Sync worden de kortings- en serviceregelingen automatisch, tijdig, volledig en juist verwerkt.
Hiermee kunnen Retailers de werklast voor hun Contract managers met meer dan 20% terugdringen en kunnen zij de te
verkrijgen kortingen met meer dan met 30% verhogen.

Sunrise Supply-In-Sync
Tevreden klanten. Zonder een goede afstemming met uw leveranciers gaat het niet gebeuren. Sunrise Supply-In-Sync biedt
een “supplier portal” voor samenwerking met de leveranciers en actief beheer van de wederzijdse taken. Door leveranciers,
contracten en kortingsregelingen goed te beheren ontstaan er snelle en efficiënte ketens. Sunrise Supply-In-Sync is een SAP
gecertificeerde uitbreiding die eenvoudig aan te sluiten is op andere ERP systemen.
Belangrijke voordelen van Supply-In-Sync:
Tevreden winkelklanten
Verbeterde beschikbaarheid, levertijd en kwaliteit van de producten
Kostenbesparingen
Kleinere voorraden
Gestroomlijnde processen
Betere leveranciersprestaties
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Leaflet Retail-In-Sync

Contract management
Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van Contract management bij Retailers onvoldoende is. Contracten raken kwijt, afspraken
worden vergeten en contracten worden niet tijdig vernieuwd. Dit verstoord de bedrijfsprocessen met als gevolg dat er tijd en
geld verspild wordt en dat de klanttevredenheid keldert.

Sunrise Contract management begint met een beheerde samenwerking tussen retailers en leveranciers, ondersteund door
een centrale, uitgebreide contractendatabase in de Cloud. Sunrise Contract management stroomlijnt de contract-processen
en zorgt voor vastlegging van handhaafbare afspraken over kortingen en service. Met Sunrise Contract management worden
taken beter gepland, doorlooptijden verkort en worden de traceerbaarheid en compliance van de afspraken afgedwongen.
Belangrijke kenmerken:
Centrale, in de cloud opgeslagen database met leveranciers- en contractgegevens
Altijd en overal toegankelijk
Formele, goed gestructureerde en geharmoniseerde contracten
Samenwerking, de leverancier wordt betrokken bij contract management taken
Interactief, ondersteuning bij onderhandelingen en tender-processen
Meertalig, gegevens en berichten verschijnen in de juiste taal
Helder, transparant en op tijd

Leveranciersbeheer
Retailers die een goede relatie hebben met hun leveranciers, zullen leverproblemen eerder zien en beter oplossen. Op die
manier kunnen reparatiekosten en relatieproblemen worden vermeden. Sterker nog: door betere werkrelaties met
leveranciers kan er continu worden gewerkt aan betere kosten- en serviceniveaus.
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Sunrise gebruikt “Key Performance Indicators” (KPI’s)
om de prestaties van Contract management te
beheren. De KPI’s betreffen niet alleen de normale
contract-gerelateerde onderwerpen zoals compliance
en kosten, maar ook zaken als verwerkingstijden,
service niveaus en het verzilveren van de kortingen.
Kenmerken:

Betere leveranciersprestaties
Verhoogde transparantie
Verbeterde beschikbaarheid
Verlaging van voorraden
Hogere leverbetrouwbaarheid

Kortingen
De winstgevendheid van retailers wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kortingen die zij bij hun leveranciers kunnen
bedingen. Die leveranciers geven die kortingen als beloning voor bijvoorbeeld promotie- en distributieactiviteiten die door
de Retailers worden uitgevoerd. De afspraken kunnen soms erg complex en specifiek zijn. Het zal dan ook geen verassing zijn
dat Retailers problemen hebben bij het bijhouden en verzilveren van al de kortingen waar ze recht op hebben. Op die manier
lopen zij belangrijke geldstromen mis.
Met Sunrise-In-Sync behoort dit tot het verleden. Afspraken over kortingen en het niet naleven van service eisen worden
vastgelegd in heldere en eenduidige rekenregels die met behulp van een “formula builder” worden geprogrammeerd in de
contractendatabase. Periodiek verwerkt Supply-In-Sync alle inkoopopdrachten tegen de geldende kortingsregels om
zodoende per leverancier een gedetailleerd overzicht van alle kortingen op te stellen. In de praktijk is gebleken dat deze
“Rebate module” arbeidstijd bespaart en veel extra kortingsgelden oplevert.
Kenmerken:
Proactief, bewaking en signalering van kansen om
kortingen te benutten
Helpt bij het maken van betere kortingsafspraken
Behalen van hogere kortingen, zeker daar waar
sprake is van consolidaties
Naadloze en gecertificeerde verbinding met uw
ERP-systeem
Automatische verwerking van alle service- en
kortingsregelingen en aanmaken van
factuurgegevens

© Sunrise 2014

www.mysunrise.eu

+31 655187710

info@mysunrise.eu

3

Leaflet Retail-In-Sync

Sunrise Partners
Sunrise heeft connectoren met andere ERP- en boekhoudsystemen zoals SAP en Exact/ProAcc. Sunrise is “software only”
maar om robuuste en productieve totaaloplossingen te kunnen leveren heeft Sunrise goede banden met hardware partners
zoals: Wincor Nixdorf, ScanSource, Motorola en Eutronix.

Daarnaast werkt Sunrise samen met CCV (betaalautomaten), Creo voor betalingen met klantkaarten (loyalty). Op verzoek
kunnen natuurlijk ook betaaloplossingen van andere acquirers worden geïntegreerd. In de Benelux wordt Sunrise
vertegenwoordigd door Clear Solutions, een Retail-ICT expert en leverancier van een breed scala aan gerenommeerd ICToplossingen, waaronder Exact/ProAcc.

Sunrise Referenties
Sunrise oplossingen draaien bij (middel)grote retailers en groothandelaren in verschillende sectoren. Bijvoorbeeld: Doe-hetzelf artikelen (Maxeda), Wijn (Het Wijnhuis en BestPriceWines), voeding (Quality & Matters), opticiëns (OBOS), online winkels
(Home-Shopper) en tracking en tracing (European Datacomm).

Meer informatie over Sunrise kunt u vinden op onze web site: www.mysunrise.eu en mocht u vragen hebben, aarzel dan niet
om ons een bericht te sturen op info@mysunrise.eu.
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