
Działy zakupów IT muszą ewoluować w kierunku połączonych, wydajnych i zdigitalizowanych 
operacji, aby szybciej i skuteczniej zaspokajać potrzeby biznesowe. Cyfrowy łańcuch dostaw licencji 
(DSC) jest tworzony poprzez bezkolizyjny, zintegrowany zestaw systemów i działań w całym cyklu 
życia oprogramowania, aby wspierać te cele i na tym skupia się DSCSimple firmy SoftwareONE.
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DIGITAL SUPPLY CHAIN: 
Zarządzanie wydatkami na oprogramowanie poprzez automatyzację 
procesów zakupowych

Szybkie tempo zmian technologicznych w połączeniu z nieustannie rosnącą liczbą aplikacji  oznacza, 
że liderzy działów IT Procurement i Asset Management znajdują się pod coraz większą presją, aby 
zapewnić efektywność i oszczędności  przy jednoczesnej poprawie komfortu użytkowników poprzez 
szybszy czas reakcji i strategie automatyzacji. Liderzy działów zakupów IT i zarządzania dostawcami 
licencji nieustannie poszukują innowacyjnych sposobów eliminacji nieuzasadnionych ekonomicznie 
inwestycji i optymalizacji kontraktów w całym portfolio oprogramowania i chmury. Jednak dla wielu 
Organizacji transformacja ta wiąże się z szeregiem wyzwań, zwłaszcza jeśli chodzi o drobne zakupy 
licencji.

Wiedza i zasoby

Organizacje borykają 
się z problemem 

budowania 
kompetencji i 

zarządzania relacjami z 
dostawcami. 

Zapewnienie jakości 
transakcji po najlepszej 

cenie i uzyskanie 
proaktywnego 

raportowania dla 
swoich umów jest 

wyzwaniem.

Przejrzystość danych

Uzyskanie odpowiednich 
danych o uprawnieniach 

w celu podejmowania 
świadomych decyzji jest 
główną przeszkodą dla 
większości Organizacji 

przechodzących 
transformację cyfrową. 

Zarządzanie 
umowami i 

optymalizacja

Ograniczona możliwość 
prognozowania i 

budżetowania 
z powodu nieefektywnych 

narzędzi utrudnia 
negocjowanie lub 

konsolidację kontraktów.

Koszty transakcyjne 
drobnych zakupów

Podczas gdy 20% 
kluczowych licencji 
odpowiada za 80% 

wydatków i jest dobrze 
kontrolowane przez 
działy zakupów, to 
pozostałe zakupy 

stanowią nawet 90% 
transakcji i związanych z 

nimi kosztami 
administracyjnymi.

Nieautoryzowane 
wydatki

Bez zarządzanego 
katalogu 

oprogramowania 
Organizacje nie są w 
stanie kontrolować 

wydatków na  
oprogramowanie i mogą 

być narażone na 
niekorzystne warunki 
użytkowania i ceny.

Copyright © 2020 by SoftwareONE AG. Wszystkie prawa zastrzeżone.SoftwareONE jest zastrzeżonym znakiem towarowym SoftwareONE AG. Wszystkie inne znaki 
towarowe, znaki usługowe lub nazwy handlowe pojawiające się w niniejszym dokumencie należą do ich prawnych właścicieli. Treść została opracowana z należytą 
starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. SoftwareONE nie może jednak ponosić odpowiedzialności za aktualność, kompletność i dokładność treści.
© Logo: Adobe Stock, Ikona autorstwa SoftwareONE.

Proaktywne zarządzanie odnowieniami 

Automatyzacja

Zarządzanie zapotrzebowaniem 

Racjonalizacja zakupów 

Warunki umowne 

Zintegrowany eProcurement

Rysunek: funkcje DSCSimple
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Wyzwania dla łańcucha dostaw w zarządzaniu wydatkami na oprogramowanie
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Kompleksowy model zarządzania usługami jest możliwy do osiągnięcia poprzez usprawnienie 
procesów zamówień, wgląd we wszystkie transakcje dotyczące oprogramowania, poprawę komfortu 
pracy użytkowników końcowych oraz bardziej proaktywne zarządzanie odnawianiem umów. 

› SZYBKOŚĆ - Skrócenie czasu wdrożenia, zmniejszenie nakładu pracy i mniejsza liczba transakcji w
skali roku.

› OPTYMALIZACJA KOSZTÓW - Pojedynczy punkt transakcji skutkuje zmniejszeniem kosztów
operacyjnych związanych z obiegiem zamówień. Wydatki są optymalizowane poprzez sourcing,
racjonalizację oraz proaktywne i zoptymalizowane odnawianie kontraktów.

› PRZEJRZYSTOŚĆ - Czytelny pulpit nawigacyjny z użytecznymi danymi dotyczącymi zamówień
pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.

Dostarczane w ramach platformy PyraCloud firmy SoftwareONE i wykorzystujący integrację B2B z 
głównymi platformami eProcurement, DSCSimple pomaga zautomatyzować procesy w celu uzyskania 
kontroli nad kosztownymi i skomplikowanymi procesami zakupu licencji na oprogramowanie. 

EFEKTYWNOŚĆ 
KOSZTOWA

RACJONALIZACJA ZARZĄDZANIE PROCESAMI KATALOG 
OPROGRAMOWANIA   

I ODNOWIENIA

ZWIĘKSZENIE 
PRZEJRZYSTOŚCI

Pomagamy Klientom przekształcić łańcuch dostaw oprogramowania w przewagę konkurencyjną, która 
umożliwia zespołom IT i działom zaopatrzenia działać w sposób wszechstronny, szybki i sprawny, co jest 
niezbędne w dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie technologicznym. 

Skontaktuj się z nami

Przejrzystość licencji i kontraktów

Efektywność i automatyzacja procesów

Optymalizacja umów

Zarządzanie

Integracja z narzędziami SAM

Integracja B2B z 
czołowymi platformami 

eProcurement 
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SoftwareONE Polska Sp. z o.o. 
Siedmiogrodzka 9 
01-204 Warszawa, Polska

Skontaktuj się z nami już dziś, 
aby dowiedzieć się więcej o 
naszych usługach

T. +48 22 487 99 24
E. info.pl@softwareone.com
W. softwareone.pl

Dlaczego wybrać DSCSimple?

DSCSimple to nasza usługa zarządzana, która rewolucjonizuje i unowocześnia tradycyjną ofertę 
resellerską, zapewniając Organizacjom odpowiednie połączenie narzędzi, zautomatyzowanych 
procesów i wsparcie ekspertów w celu realizacji korzyści płynących z efektywnego Cyfrowego 
Łańcucha Dostaw Licencji. 

Cechy usługi i korzyści

PyraCloud & Digital Supply Chain

https://www.softwareone.com/pl-pl/solutions/digital-supply-chain



