Spend-IT
Weet U?
“52% van de organisaties weet niet goed hoeveel geld bij welke leveranciers
wordt uitgegeven aan ICT”
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Weet u hoeveel en aan welke leveranciers u jaarlijks ICT uitgeeft?
Weet u hoeveel facturen per jaar door uw organisatie worden ontvangen,
behandeld en wat hiervan de afhandelingskosten zijn?
Weet u hoe uw budgethouders de ICT uitgaven managen in relatie tot hun
budget?
Weet u wat de verschillende onderhoudspercentages zijn van de
softwarecontracten en in welke mate deze afwijken van elkaar?

Inleiding
Verbeteringen op het gebied van o.a. ICT inkoop kunnen zich zowel op de ICT inkoopfunctie als de ICT (inkoop)processen
richten. In beide gevallen verdient het aanbeveling de verbeteracties te baseren op kwalitatieve én kwantitatieve
inzichten en feiten. Een Financiële Inkoopanalyse geeft kwantitatief inzicht; bepaalt de grootheden van o.a. de ICT
inkoopfunctie en biedt concrete handvatten voor het ICT inkoopproces richting de leveranciers.
Procure-IT Sourcing professionals ondersteunt private -en publieke organisaties bij het verkrijgen van
essentieel inzicht in het leveranciersbestand en de huidige financiële situatie van hun ICT
inkooporganisatie. Spend-IT is onderdeel van Scan-IT en bevat ook Contract-IT, License-IT, Process-IT en
Source-IT.

Doelstelling
Het doel van de Financiële ICT Inkoopanalyse is het in kaart brengen van wat door uw organisatie is ingekocht. ICT Inkoop
wordt hierbij gedefinieerd als het totaal van uitgaven waar een factuur tegenover staat. De Financiële Inkoopanalyse
richt zich op het achterhalen en vaststellen aan wat is uitgegeven, waaraan, bij wie en door wie.
Deze analyse richt zich specifiek op de door ICT inkoop beïnvloedbare uitgaven en wordt gepresenteerd in voor ICT
inkoop relevante dwarsdoorsneden. Op basis hiervan maken we het verbeterpotentieel voor diverse inkooppakketten
inzichtelijk en wordt door prioriteitsstelling de aandacht van inkoop gericht op de meest waardevolle verbeteringen.
Conform het bedrijfscredo van Procure-IT: Professioneel, Objectief en Onafhankelijk.

Onze aanpak
De Financiële Inkoopanalyse wordt uitgevoerd op basis van de boeking van facturen in de crediteuren- en
grootboekadministratie. De kracht van deze methode ligt in het uitgangspunt dat de boeking van de individuele factuur
gehanteerd wordt. Hierdoor beoordelen we de resultaten op objectieve, transparante wijze, op basis van binnen de
organisatie beschikbare informatie. Door de bottom-up methode is het mogelijk een steeds hoger niveau van abstractie
te bereiken, op grond waarvan strategische en tactische conclusies worden geformuleerd.

Onze deliverables
•

Zowel directe als indirecte besparingsmogelijkheden concretiseren.

•

Quick Wins identificeren voor snelle, aantoonbare verbeteringen om de waarde van ICT inkoop op korte
termijn te verhogen.

•

Mogelijkheid tot juiste prioritering om ICT inkooppakketten gericht te optimaliseren.

•

Strategieën voor ICT inkooppakketten onderbouwd vormgeven.

•

De belangrijkste interne betrokkenen bij de ICT inkooppakketten zichtbaar maken en aldus te betrekken in het
inkoopproces.

•

Identificeren waar gewenste vervolgprogramma’s zoals leverancieroptimalisatie
contractmanagement het meest effectief toegepast kunnen worden.

•

Bruikbaar als basis voor diverse structurele verbeterprojecten.

factuurreductie,

Procure-IT helpt u professioneel inzicht te verkrijgen in de huidige financiële situatie binnen uw ICT
inkooporganisatie over een boekjaar. Dit resulteert in een rapportage met concrete conclusies en heldere
aanbevelingen. Wij leveren dit elektronisch aan waarmee u diverse detailanalyses voor verregaande inzichten
verkrijgt. Er zijn mogelijkheden de analyse zelfstandig uit te voeren en uit te breiden naar behoefte.
De Financiële Inkoopanalyse vormt samen met Contract-IT, License-IT, Process-IT en Source-IT de hele ICT
Inkoopdiagnose. Het is aanbevelingswaardig deze in samenhang te beschouwen. Dit omdat de structurele
borging van resultaten voortkomend uit de optimalisatie van ICT inkooppakketten en de daarbij behorende
besparingen zorgt voor een langdurige besparing en upgrading van de ICT inkoopfunctie. Aan de andere kant
kan de noodzaak van structurele verbeteringen beter onderbouwd worden met behulp van de informatie en
kengetallen voortkomend uit de Financiële ICT Inkoopanalyse.

