
Operationele inkoop automatiseren!
Minder administratie. Meer inzage. 

Workshop AB klantendag



Tradecloud One: supply chain platform voor de industrie en handel

Wij helpen de maakindustrie om operationele kosten met 50% te verlagen,

en sneller, betere, beslissingen te kunnen nemen.
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Wat speelt er extern?

3













Wat speelt er intern?
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Inkopers besteden gemiddeld 50% aan orders 
overtypen en najagen

..en dus niet aan verbeteren!

https://www.managementsite.nl/zoveel-tijd-kwijt-inkoop

https://www.managementsite.nl/zoveel-tijd-kwijt-inkoop


Telefoon, Excel en Email zijn 
niet (meer) de tools om effectief een 
complexe keten aan te sturen



80%
van de gegevens die je nodig hebt om 

je supply chain te beheren en te 

verbeteren, valt buiten de muren van 

je bedrijf

Source: Gartner 2017

Transparante supply chain-communicatie is essentieel (zeker om te 
overleven na corona)

Top supply chain challenges next 5 years



Inkoop was altijd een ‘’cost center”

Echter, steeds meer bedrijven zien inkoop als een kans om niet alleen kosten te verlagen maar 

ook om duurzaam te produceren, processen te verbeteren

en nieuwe businesss modellen te implementeren met hogere marges.

Source: https://www.ft.com/content/3a0da70e-ad52-11e8-8253-48106866cd8a



Hoe lost Tradecloud dit op?



Het cloud platform voor je digitale supply chain
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Stel je eens voor:

✓ Dat alle externe communicatie en 

afspraken over orders op één centrale 

plek staan

✓ Dat je real time informatie kunt delen 

vanuit je ERP systeem

✓ Dat je alleen uitzonderingen hoeft te 

beoordelen, en de rest automatisch gaat

✓ Dat de inkoopafdeling zich kan richten 

op optimalisatie i.p.v. overtypen



Exact

Hoe werkt dat tussen Tradecloud en Exact voor orders en bevestigingen?

- Workflow

- KPI’s

Leveranciers
Inkoper

PO’s

Via Portal

Via ERP interface,
EDI, SCSN
of API

▪ Workflow
▪ CommunicatieBevestigingen

PO’s

Bevestigingen

Bevestigingen

PO’s

Inkoper



Real time inzage in alle openstaande Orders

Sneller, betere, beslissingen nemen
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Probleem:

▪ Gefragmenteerde orderinformatie in verschillende systemen

▪ Verschillende versies van de waarheid

Oplossing:

▪ Alle orderinformatie op een plek

▪ Real time inzage in statussen



Centrale communicatie over orders en leveringen ‘in context’

Geen afspraken meer verstopt in emails
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Probleem:

▪ Afspraken over orders zijn verstopt in emails

▪ Geen transparantie tussen verschillende personen die aan een 

order werken

▪ Lastig zoeken naar wat nou precies afgesproken is

Oplossing:

▪ In context communiceren over een order direct bij de 

orderdetails

▪ Transparante informatie, iedereen kijkt naar dezelfde data



Focus op de uitzonderingen

Alles wat klopt wordt automatisch verwerkt, workflow voor ‘echte’ acties
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Probleem:

▪ Onduidelijk wie, wanneer, welke actie moet nemen

Oplossing:

▪ Eén lijst met al jouw order- en communicatietaken (bijvoorbeeld

nieuwe orders of vragen van klanten)

▪ Filter op contactpersoon, bedrijf en type taak

▪ Directe inzage in de informatie om een taak uit te voeren

▪ Alles ‘in context’ van een order of orderregel



Eén interface met het ERP systeem

1 interface met de buitenwereld, leveranciers sluiten N:1 aan met hun eigen systeem
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Probleem:

▪ Verschillende interfaces en platformen

Oplossing:

▪ Eén standaard Exact interface



Concrete voorbeelden



MOBA | Tradecloud Case Study
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Uitdaging

▪ Te veel handmatig werk

▪ Lage betrouwbaarheid

▪ Te veel voorraad

Aanpak

▪ EDI of Tradecloud aanpak

▪ Integreer Infor M3

▪ Zeer gestructureerde aanpak om 95% van alle leveranciers te verbinden 

voor bestellingen en bevestigingen

Resultaten

▪ 50% besparing op orderadministratie

▪ Leveranciersbetrouwbaarheid +22%



INTERSAFE | Tradecloud Case Study
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Uitdaging

▪ Te veel handmatig werk

▪ Lage betrouwbaarheid

▪ Te veel voorraad

Aanpak

▪ EDI of Tradecloud aanpak

▪ Integreer Infor M3

▪ Zeer gestructureerde aanpak om 95% van alle leveranciers te verbinden 

voor bestellingen en bevestigingen

Resultaten

▪ 50% besparing op orderadministratie

▪ Leveranciersbetrouwbaarheid +22%



AGRIFAC | Tradecloud Case Study
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Uitdaging

▪ Lage leveranciersbetrouwbaarheid

▪ Gebrek aan inzicht in risico’s

▪ 6 FTE orderadministratie die groeiambities

tegenhoudt

Aanpak

▪ Integreer 95% van de leveranciers voor orders en bevestigingen

▪ ERP: Exact Globe 

Resultaten

▪ 20.000 orderregels vrijwel zero touch

▪ Leveranciersbetrouwbaarheid +27%

▪ Richting vraaggestuurd



Business case - wat levert het op?

Minder administratie. Meer snelheid.
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Zero touch
order handling

Efficiency
verbeteringen

Het order- en bevestigingsproces gaat voor

85% volledig automatisch waardoor er

gemiddeld 50% minder FTE’s nodig zijn voor

de operationele inkoop.

Door real time te communiceren met 

leveranciers worden doorlooptijden met 2-5 

dagen verkort, worden er minder fouten

gemaakt en is er minder incourante voorraad.

85% 20%

Hogere
leveranciers-

betrouw-
baarheid

Tradecloud gebruikers realiseren gemiddeld

een leveranciers-betrouwbaarheid van 97.5% 

waardoor het productie- en/of handelsproces

beter presteert en er minder 

veiligheidsvoorraad nodig is.

97.5%
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✓ Standaard cloud platform met 100% focus op de B2B 
industrie en handel

✓ Snelle implementatie volgens bewezen model
✓ Transparante prijsstructuur o.b.v. gebruik
✓ ERP onafhankelijk
✓ Hoge adoptie onder leveranciers
✓ Een snelle en flexibele Nederlandse organisatie die 

meedenkt met de klant
✓ Al vele Exact Globe gebruikers gingen je voor

Waarom Tradecloud?
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Email

info@tradecloud.nl

Telefoon

085 - 401 97 60

Hoofdkantoor

Molengraaffsingel 12

2629 JD Delft, Nederland

Website

www.tradecloud1.com

Meer snelheid. Lagere kosten.
Focus op uitzonderingen.



Automatiseren van operationele inkoop

Pre-built apps om direct mee te starten
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Waarom kiezen inkopers 
voor Tradecloud?
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“Door Tradecloud hebben we minder overbodige 

inkoopwerkzaamheden en beschikken we over data waar jij en je 

leveranciers meer mee kunnen doen."

Eric Blokvoord, 
Purchase manager

“Quooker groeit extreem snel. Om de groei bij te kunnen benen in 

de productie hadden we Tradecloud nodig om meer grip te krijgen 

op onze orderprocessen.”

Tom ‘t Lam,
Supply chain manager

“Met Tradecloud besparen we 50% op de handmatige 

orderadministratie.”

Sander Uljee, 
Inkoop manager

“Hoe meer grip wij via Tradecloud krijgen op de supply 

chain, hoe vaker de collega’s van Verkoop hun beloftes 

richting klant kunnen nakomen.”

Don van der Kleij, 
Supply chain manager

“Naast bestellingen delen we ook prognoses en 

voorraadinformatie via het platform. Hierdoor kunnen 

we onze concurrentiepositie versterken.”

Erik Groten Steenwelle
Logistics Manager


