
Een pilot om 
draagvlak te 
creëren binnen 
de organisatie?

Enthousiaste 
monteurs 

maakten onze 
keuze 

eenvoudig.

ARP Nederland BV
Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht | Telefoon +31 43 85 50 00

Één vaste contactpersoon
Advies van specialisten
Totaaloplossing via vast partnernetwerk
Tot 30% besparen op IT-inkoop
Levering binnen 24 uur



Professional Account.
Beheerd.

Basic Account.
Eenvoudig en snel.

Voor wie is het Basic Account geschikt?

Organisatie:  1 tot 50 IT-werkplekken
 MKB, ambachtelijke bedrijven, 

eenmanszaken
Bestelinterval: onregelmatig

1 tot 10 bestellingen per maand

Bestellingen worden veelal door dezelfde persoon uitge-
voerd.

Met dit account staan de klantprocessen centraal, voornamelijk 
autorisatie workfl ows. Als beheerder kunt u de inkoophiërarchie 
van uw organisatie weergeven en rechten en inkooplimieten vast-
leggen. Geschikt voor (grotere) organisaties zonder ERP pakket.

Dezelfde functies als bij Professional, uitgebreid met:

  Bestellimieten voor contactpersonen beheren

  Inkoophiërarchie van het bedrijf onderhouden

  Autorisaties vastleggen en gebruiken

Dit account voor biedt een complete oplossing voor het direct 
verbinden van het ERP-systeem en virtuele marktplaatsen. De 
zogeheten OCI-koppeling maakt het digitaal uitwisselen van cata-
logusgegevens en elektronische documenten zonder onderbre-
kingen mogelijk.

Voor wie is het Workfl ow Account geschikt?
 
Organisatie:  20 tot 500 IT-werkplekken
 MKB-bedrijven met gedecentraliseerde 

inkoop van IT-accessoires
Bestelinterval: regelmatig 

Tot 50 bestellingen per maand

Het inkoopproces dient geoptimaliseerd voor transacties 
en kosten in kaart te worden gebracht.

Voor wie is het eProcurement Account geschikt?

Organisatie:  > 250 IT-werkplekken
MKB-bedrijven met een krachtig ERP-sys-
teem

Bestelinterval: vaak
Dagelijks (meerdere) bestellingen

 
Volledig geïntegreerd en gedigitaliseerd inkoopproces van 
catalogus tot factuur.

Klant 
Inkoopsysteem
ERP-oplossing

A     Documentuitwisseling

Bestelling/factuur

A Verbinding met 
 goederenbeheersysteem
B Verbinding met catalogus

B    Catalogusgegevens

Met het Basic Account kunt u uw bedrijfsgegevens gemakkelijk 
beheren (bestellingen, inkooplijsten, contactpersonen, leveradres-
sen). Daarnaast kunt u uw persoonlijke ARP off ertes opstellen en 
met één muisklik in orders omzetten.

  Bestellingen tonen en plaatsen

  De off ertes tonen en in orders omzetten

  Standaard leveradressen aanmaken/wijzigen/verwij-
deren

  Contactpersonen aanmaken/wijzigen

Bij het Professional Account worden binnen uw organisatie indivi-
duele profi elen aangemaakt voor de contactpersonen en van de 
benodigde bevoegdheden voorzien. Overige handige functies: In-
kooplijsten van uw bedrijf aanmaken, relaties tussen bestellers en 
factuuradressen onderhouden, producthistorie weergeven enz.

  Contactpersoon aanmaken, wijzigen en verwijderen

  De off ertes van uw organisatie tonen en omzetten in 
orders

  De bestellingen van uw organisatie tonen

  De bestelde producten tonen

  Inkooplijsten voor uw bedrijf aanmaken
(te gebruiken door alle contactpersonen)

  Standaard factuuradressen voor contactpersonen 
toewijzen

  Standaard leveradressen voor contactpersonen 
beheren

  Relaties tussen contactpersonen en factuuradressen 
onderhouden

  Relaties tussen factuuradressen en leveradressen 
onderhouden

  Rechten voor contactpersonen beheren

ARP-webshop. 
Koop gemakkelijk IT-producten en accessoires.

Voor wie is het Professional Account geschikt?

Organisatie:  20 tot 500 IT-werkplekken
 MKB, ambachtelijke bedrijven, 

bestuursorganen
Bestelinterval: regelmatig 

Tot 50 bestellingen per maand

Bestellingen worden door meerdere personen binnen de 
organisatie uitgevoerd.

ARP Nederland

 Alle functionaliteiten 

in één overzicht.ARP Nederland BV
Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht | Telefoon +31 43 85 50 00

Wij zijn zeer tevreden, zowel over de 
gebruiksvriendelijke en overzichtelijke 
online portal als over de goede service 
van ARP.

Hanjo van den Wijngaart, inkoper ICT Gemeente Breda

Workflow Account.
Proces geoptimaliseerd.

eProcurement Account.
Geïntegreerd.



ARP Nederland BV
Withuisveld 30 | 6226 NV Maastricht | Telefoon +31 43 85 50 00
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n Toegang tot een assortiment van duizenden artikelen    

ARP-zoekengine, vergelijkfunctie en aanbevelingen    

Het aanvragen van offertes via de ARP webshop   

Het aanvragen van offertes via uw ERP-systeem 

Het plaatsen van bestellingen via de ARP webshop   

Het plaatsen van bestellingen via uw ERP-systeem 

Het invullen van kostenplaatsen per artikelregel   

Betalen met iDeal en/of Creditcard   

Betalen op factuur   
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Toegang tot myARP (persoonlijk)    

Beheer van uw gegevens (persoonlijk)    

Overzicht van openstaande offertes, orders en facturen (persoonlijk)    

Inzicht in order- en offertehistorie (persoonlijk)    

Aflever-, factuur- en organisatieadressen wijzigen (persoonlijk)    

Creëren van persoonlijke inkooplijsten    

Toegang tot myARP (organisatie breed)   

Beheer van uw gegevens (organisatie breed)   

Overzicht van openstaande offertes, orders en facturen (organisatie breed)   

Inzicht in order- en offertehistorie (organisatie breed)   

Aflever-, factuur- en organisatieadressen wijzigen (organisatie breed)   

Creëren van gedeelde inkooplijsten   

Bestellimieten instellen per gebruiker   

Rechten per gebruiker aanpassen   

Goedkeuringsproces (vrijgave) voor bestellingen 
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Klantspecifieke homepage met een eigen introktekst, buttons en documenten   

Uw eigen logo zodra ingelogd   

Koppeling met uw ERP-/inkoopsysteem via OCI punchout 

(c)XML of UBL order integratie 

(c)XML factuur integratie 

Elektronische koppelingen voor bestelgegevens en leverberichten 

Productclassificatie met eCl@ss of UNSPSC 

ARP-webshop. 
Belangrijkste functionaliteiten op een rij.

Basic. Professional. Workflow. eProcurement
LiveFlow.


