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En inköpares klassiska problem - och smarta lösning 
- Missa inte ett spännande webinar den 24/4 med fokus på smart produktförsörjning  

i symbios med total livscykelhantering!

En inköpares vardag
Rollen som inköpsansvarig har verkligen sina utmaningar. Det är oftast  
snabba ryck som gäller, utbudet är stort och det gäller att hitta det absolut  
bästa för beställaren, som dessutom skall fungera under hela livscykeln. 

Känner du igen dessa bryderier?
 » Rätt rutiner 

-  Vilka har beställningsrätt? 
-  Hanterar vi beställningarna på ett sätt?

 » Rätt hårdvara 
-  Vilken roll har användarna som skall använda utrustningarna? 
-  Vad är viktigast för dessa roller? 

 » Garantier 
-  Har vi rätt garantinivåer utefter behov? 
-  Behöver vi förstärkta garantier med support ifrån tillverkare? 
-  Täcker dessa hela livscykeln?

 » Installationer 
-  Egen kompetens? 
-  Behov av hjälp med installation av IT-partner antingen på plats eller för leverans?

 » Support 
-  Vilken kompetens har vi själva till support? 
-   Behöver vi slutanvändarsupport ifrån IT-partner?

 » Avskrivningar 
-  Hur skall vi hantera förbrukat material? 
-  Kommer vi ha känslig information på diskar som kräver intyg på att de har rensats korrekt? 
-  Kräver vår miljöpolicy att vi dokumenterar miljöpåverkan  
 utav vårt IT-avfall

? ??
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Mer information?

Tveka inte att kontakta mig, 
Sebastian Prien, om du  
önskar mer information om 
det aktuella webinaret via 
följande kontaktuppgifter:

Tel 036-440 54 64 
sebastian.prien@invid.se

Anmälan senast den 22/4

Varmt välkommen med din anmälan 
senast onsdagen den 22/4 via följande 
adress:

 

 » Rätt produkter för användarens roll

 » BID-hantering och priseffektiviteten med 
standardisering

 » Standardsortiment vid beställning sparar 
tid och sänker felmarginalen

Inbjudan till webinar den 24/4

https://content.invid.se/en-inkopares-klassiska-problem-och-smarta-losning

Det finns hjälp!
Om du känner igen dig i någon, eller flera, av problembilderna 
från sidan 1 kan jag trösta dig med att hjälpen för detta kan finnas 
närmare än du tror.

Jag och tre kollegor på INVID jobbar nämligen fokuserat med att 
hjälpa våra kunder med just produktförsörjning. 

Det handlar om allt från de minsta datortillbehör till de mest 
komplexa specialbyggda workstations, you name it! 

Personlig service och rådgivning 
Vi brinner verkligen för att hjälpa till med personlig service och 
rådgivning i din produktförsörjning från första förfrågan till att allt 
klaffar under hela livscykeln.

Givetvis så erbjuder vi även en webbshop som vi kan skräddarsy åt 
dig som kund. 

Skulle du vilja höra mer om hur vi dagligen hjälper våra kunder med detta? 
I så fall rekommenderar jag att du anmäler dig till ett kortare webinar den 
24/4 med följande agendainnehåll: 

Hjärtligt välkommen med din anmälan!

 » Garanti och support

 » Så här bra kan det bli med en  
komplett anpassning

Från frustration till nöjd min... :)


