Leverantörsregister/söktjänst sedan 1989. Etablerat i samarbete
med Skanska, BPA och SIAB. På nätet sedan 2001
Nu även webbtjänst med dokumenthantering för projektering,
inköp och produktion

Några av Byggbasens partners

Vad kan Byggbasens tjänst?
Inköpare genomför elektroniska upphandlingar med
hantering av inköpsdokument.

Projektledare startar projektplatser för att dela
dokument och kommunicera med deltagare.
Leverantörer får förfrågningar, deltar i upphandlingar,
redigerar leverantörsdata och marknadsför sina varor
och tjänster

Leverantörssida med undersidor

Prekvalificerande leverantörsdata

Välj vilka typer av webbplatser du vill starta
Som inköpare startar du en eller flera inköpsposter per
projekt och bjuder in leverantörer som ser dina
dokument och svarar ja eller nej tack till att delta.
Med flera inköpsposter per projekt fås bättre överblick
över vilka inbjudna leverantörer som vill lämna anbud.
Även den effektiva dokumenthanteringen bidrar till
bättre styrning av inköpen.
Som projektledare skapar du projektplatser där du
bjuder in deltagare och delar dokument.
Du som skapar webbplatsen bestämmer vilka rättigheter
deltagarna skall ha. Du kan även involvera kollegor i
enskilda inköpsposter eller i hela inköpsplanen.

Leverantörer tackar ja eller nej till att delta i upphandlingar.
Detta besked kan även lämnas via mobilen.

Inloggningssida för leverantörsportal och
samarbetsportal

Skapa projektplats/webbplats för upphandling
eller annan projektsamverkan

Varför du ska gå med i Byggbasens tjänst
Bättre styrning av
inköpen

Uppdelning av inköpsplan i enskilda inköpsposter ger bättre
överblick över inbjudna leverantörer och dokument

Flexibelt och mobilt

Alla har alltid tillgång till rätt dokument och meddelanden

Lättarbetat

Kopiera t. ex. in egna mappstrukturer i systemet och skicka
meddelanden till alla projektmedlemmar samtidigt.

Unik leverantörsportal

Sök, granska och utse leverantörer som skall bjudas in.
Inbjudningar går till rätt kontaktpersoner. Spara dina
favoritleverantörer. Välj bland Byggbasens 17 000
leverantörer eller lägg till egna om de saknas.

Trygg plattform

Alfresco har 7 miljoner användare i 75 länder

Säker
dokumenthantering

Dokumenthantering med versionshantering och
meddelanden när dokument ändras, byts eller tillkommer

Rapportering

Dagliga rapporter om deltagares aktiviteter

Funktionellt

Inget annat system som sammanställer leverantörers svar på
inbjudningar, finns tillgängligt för alla. Du väljer själv vilka
leverantörer/partners du vill bjuda in.
Effektivare inköp och dokumenthantering sparar tid och
pengar. Kostnadsfri användning upp till 2 GB och 5
användare.

Kostnadseffektivt

Integrerad med Soliditet

Byggbasen är medlem i BEAst

Byggbasens tjänst för inköpare & projektledare
•

•
•

•

•

Obegränsat antal
projektplatser för inköp
eller projekt per företag.
2GB hårddisk.
Fri tillgång till
Leverantörsportalen med
detaljerad leverantörsoch produktdata
Fri tillgång till alla Sveriges
1 000 000 företag (om
någon av dina partners
skulle saknas).
Du och dina kollegor på
företaget startar egna
projekt och bjuder in
obegränsat antal
deltagare.
Översiktlig anslagstavla med projekt, aktiviteter, uppgifter och dokument

Vi var Byggsveriges första
söktjänst på nätet 2001 och
vi leder fortfarande utvecklingen!
Besluta dig för att underlätta dina inköp och din dokumenthantering!
Sparar tid och pengar
Registrera dig på www.leverantorsportalen.se, ring eller maila så berättar vi mer.
Vi visar dig gärna även våra tjänster för leverantörer.
Byggbasen Sverige AB
Telefon 0651-56 45 20, support@byggbasen.com

