
Workday Procurement
Indirecte uitgaven kunnen een aanzienlijk deel van uw zakelijke uitgaven 

vormen en goed beheer van deze indirecte uitgaven kan uw organisatie 

kostenbesparingen opleveren. Workday Procurement ondersteunt en 

beheert de informatie, het beleid en de processen die gerelateerd zijn aan 

de aanschaf en inhuur van goederen en services voor uw organisatie. 

End-to-end inkoop van goederen en services

Workday biedt een algemene procure-to-pay toepassing, zodat u uw 

goederen en services niet langer in verschillende systemen hoeft te 

beheren. Al uw leveranciers, leverancierscontracten en leverancierscatalogi 

kunnen worden opgeslagen en ingezien op één plek, waarmee uw gehele 

procure-to-pay proces wordt gestroomlijnd. Met alles op één plek kunt u 

voor consistentie zorgen en realtime inzicht krijgen in het uitgavenpatroon 

binnen uw organisatie.  

Algemene controles

Workday geeft u de mogelijkheid om consistente beveiliging en controles 

in te bouwen in uw internationale organisatie. U kunt zorgen dat elk type 

bestelaanvraag voldoet aan de regels en goedkeuringen die zijn ingesteld 

voor de organisatie. Als een onderdeel van uw organisatie speciale 

goedkeuring of validatie vereist, kan hiervoor worden gezorgd zonder  

een additionele implementatie. Via selfservice voor werknemers en 

managers heeft elke persoon inzage- en mutatierechten gebaseerd  

op zijn/haar rol en machtigingen binnen de organisatie. 

Realtime inzichten in uitgaven

Workday registreert het wie, wat, wanneer, waar en waarom van elke 

transactie. Door u de mogelijkheid te geven gegevens vast te leggen 

en te analyseren in uw eigen businessterminologie, stelt Workday u 

in staat om de uitgaven van uw organisatie beter te begrijpen. Deze 

rapportagedimensies, Worktags genaamd, bieden meer diepgaande en 

rijkere rapportagemogelijkheden dan traditionele inkoopsystemen.  

Ze worden altijd rechtstreeks uit transactiegegevens opgehaald  

en niet met vertraging uit een business-intelligence platform. 

Geünificeerd met Workday Financial Management  
en Human Capital Management

Workday is de enige aanbieder van enterprisecloudtoepassingen die  

zijn geünificeerd met zowel financial management als human resources. 

Hierdoor kan uw organisatie vertrouwen op één realtime algemene 

informatiebron. Wanneer Workday Procurement wordt gebruikt met 

Workday Financial Management, is de impact voor financials en accounting 

meteen te zien. Indien gebruikt met Workday HCM worden wijzigingen  

in uw organisatie die invloed hebben op rollen van werknemers of 

goedkeuringen onmiddellijk bijgewerkt in Workday Procurement.  

Daarnaast kunt u zorgen voor consistentie in uw gegevens, 

beveiligingsbeleid en algemene processen, waarmee de efficiëntie  

en de controle worden verbeterd.

Belangrijkste voordelen

• Eén alomvattend managementsysteem 

voor indirecte uitgaven

• Consistente controles voor 

wereldwijde uitgaven 

• Gebruikersvriendelijke interface 

voor een hoge selfservice-

adoptiegraad

• Minder ongeoorloofde uitgaven

• Ontdek mogelijkheden voor 

besparingen door een beter  

inzicht in uitgaven

• Krachtiger intern beleid voor 

uitgaven en naleving hiervan

• Gestroomlijnd procure-to-pay proces

• Betere naleving van 

leverancierscontracten

• Managementrapporten over  

uitgaven met multidimensionale 

drill-down optie

• Geleverd in de cloud voor 

eenvoudiger onderhoud en hogere 

kosteneffectiviteit

• Realiseer sneller kostenbesparingen 

met het online offerteproces voor 

standaardgoederen en -services
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Inkoop van goederen

• Inkopersconsole voor inzicht en controle

• Geïntegreerde leverancierscatalogi

• Zoeken in catalogusartikelen

• Ad-hoc verzoeken op omschrijving

• Sourcing uit interne opslag

• Goederenontvangst en ontvangstgoedkeuring

• Facturen maken op basis van inkooporder (IO)  
of ontvangstbewijs

Inkoop van services

• Servicecoördinatorconsole voor handmatige sourcing

• Projectgebaseerde mijlpalen, deliverables en taken

• Intern invullen of via IO van leverancier

• Verificatie van contracthoeveelheid en -vervaldatum

• Taken invoeren in logboek door leverancier of intern

• Facturen maken op basis van inkooporder (IO)  
of taaklogboek

Inkoop van flexibele arbeid

• Vacatures voor tijdelijk personeel

• Zelfstandigen en externe consultants

• Tariefspecificatie, begin- en einddatums  
van contracten

• IO-controle en -verrijking door servicecoördinator

• Urenstaatinvoer door leverancier, tijdelijke 
medewerker of intern personeel

Beheer van leveranciers en contracten

• Ondersteuning voor alle typen leveranciers

• Uitgebreide lijst met goederen, services, catalogi  
en leveranciers

• Selfservicebeheer van leveranciersinformatie  
via leveranciersportal

• Nationale leveranciersrekeningen

• IO of factuur genereren op basis van contract

• Contractnaleving

• Contractaanpassingen

• Zelffacturering en IO omzetten

Integraties

• cXML-formaat voor inkooporders en facturen

• Connector voor leveranciersnetwerk

• Webservices ter ondersteuning van VMS-integraties

Uitgavenbeheersing

• Procure-to-pay van bestelaanvraag tot betaling

• Uitgaven bevriezen

• Bestelaanvraagsjablonen

• Configureerbare goedkeuringsprocessen

• Verificatie van contracthoeveelheid en -vervaldatum

• Bestelaanvragen samenvoegen tot een enkele IO

• Goedkeuring voor ontvangst en ontvangstbewijs

• Twee- en drievoudige verificatie

Rapportage en inzicht

• Geïntegreerde analyses tijdens goedkeuringen

• Realtime, wereldwijd en geconsolideerd inzicht  
in uitgaven

• Drill-down analyses per bedrijfsdimensie

• Bibliotheek met standaardrapporten en aangepaste 
Report Writer

• Configureerbaar inkoopdashboard en taakmenu

Wereldwijd inzetbaar

• Documentatie van transacties tussen bedrijven voor  
leveranciersfacturen

• Bestelaanvragen maken in vreemde valuta's

• Meertalig en vertalingen beschikbaar

• Wereldwijd consistent en controleerbaar

• Configureerbare bedrijfsprocessen voor specifieke  
regionale vereisten

Unified met Workday Inventory

• Automatische bestelaanvragen voor aanvulling

• Eén artikelmaster voor inkoop en voorraad

• Prioriteitsbepaling van leveranciers voor aanvulling

• Aanvragen sourcen vanuit voorraad

• Conversie van maateenheden

Unified met Workday Financial Management

• Onmiddellijke registratie van impact op de 
boekhouding

• Unified vereffeningsengine voor alle financiële functies

• Budgetcontrole en verplichtingenboekhouding

Unified met Workday Human Capital Management

• Inzicht in fulltime en tijdelijk personeel

• Nauwkeuriger inzicht in capaciteit, mogelijkheden 
en kosten van personeel

• Bedrijfsprocessen worden automatisch bijgewerkt 
met organisatiewijzigingen of wijzigingen in 
werknemersrollen
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