E-İhale

Yüksek teknoloji ve uzmanlığı bir araya getiren, yatırım gerektirmeyen, tam destekli bir
teklif toplama ve pazarlık çözümü sağlıyoruz.
E-ihale platformumuz ile anında ciddi maliyet avantajı ve iş süreç etkinliği gerçekleştirmenizi sağlıyoruz. İleri teknoloji online pazarlık
araçları ve profesyonel hizmetlerimiz ile sizi hedeflerinize ulaştırmayı garanti altına alıyoruz. Hedef ve ihtiyaç analizinden, elektronik
ihaleler düzenlemeye, tedarikçi değerlendirme ve seçiminden kontrat yönetimine kadar satınalmanızın tüm aşamalarında Intengo ile
bütün avantajlara ulaşacaksınız.

E-İhale ile neler kazanırsınız?
Maliyetinizi düşürün
Intengo e-ihale çözümleri ile tedarikçileriniz
arasındaki rekabeti sistematik olarak arttırır, ürün/
hizmet kalitesinden feragat etmeden maliyetlerinizi
minimumlara düşürebilirsiniz. Bu sayede
maliyetlerdeki yüksek baskıdan kurtulabilirsiniz.

Zaman kazanın
Geleneksel yöntemler ile satınalma operasyonları
çoğu zaman külfetli ve yıpratıcı bir süreçtir. İdeal
sonuca ulaşmak haftalar veya aylar alabilir veya
zaman kısıtı nedeniyle potansiyel tasarruf
imkanları kaybedilebilir.

Şeffaflığı arttırın
Bütün teklifleri detaylı olarak paylaşmak ve/veya
sadece tedarikçi sıralama bilgilerini göstermek
size kalmış durumdadır. Buna bağlı olarak bütün
tedarikçiler adil ve eşit bir platformda yarıştıklarını
bilmektedirler.

Tedarikçileri çok yönlü değerlendirin
Tedarikçilerinizi sadece fiyat değil, teslim süresi,
kalite, garanti koşulları vb. birçok kriter ile
değerlendirebilirsiniz. Tedarikçiler ile olan
ilişkileriniz gelişirken onlara seçim kriterlerinizin
ile ilgili değerli bir geribildirim vermiş olursunuz.

Tedarikçi sayınızı arttırın
Intengo’nun çok kapsamlı ve sürekli genişleyen
tedarikçi veritabanı ile birçok değerli tedarikçi
bilgisine ulaşabilirsiniz. Bu firmalar ile işbirliği
yapabilir, uygun gördüklerinizi ihalenize alabilir ve
rekabeti sürekli canlı tutabilirsiniz.

İlk yatırım maliyetine katlanmayın
Intengo’nun web tabanlı, tam servis mantığında
ve “Talep üzerine kullanılan” platformunu
herhangi bir altyapı, teknoloji, ayrılmış kaynak ve
proses başlangıç yatırım maliyetine katlanmadan
kullanabilirsiniz.

“TAV Havalimanları olarak teknolojiyi ve yenilikleri en yakından takip etmemizi gerektiren bir kurum
kültürüne sahibiz. Elektronik ihale sistemi ile şeffaf ve her türlü denetime tamamen açık bir sistemi
başlattık. Satın alma yaparken rekabet ortamını en iyi şekilde yaratarak maliyetleri düşürüyor ve verimliliği
artırıyoruz.”
Ümit Kazak
TAV HAVALİMANLARI - Lojistik ve Sözleşmeler Direktörü
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