Contractbeheerder
Contracten bevatten meer dan alleen een einddatum

Herkenbaar?
Weet u hoeveel contracten u heeft lopen?
Weet u wanneer deze contracten aflopen?
Weet u welke actie uw contracten vragen, en wie
hiervoor verantwoordelijk is?
Weet u wat uw contracten kosten?
Contracten hebben een grote impact op uw bedrijf,
uit contracten komen (financiële) verplichtingen
voort. Daarnaast bevatten contracten een schat
aan informatie die u ondersteunen in uw
bedrijfsvoering. Een goed inzicht is daarom van
groot belang.

Veel abonnementen waren onnodig meerdere
malen afgesloten. Ook bleek dat veel tijdschriften
en bladen niet meer gelezen werden.
Het opschonen van deze abonnementen bezorgde
de organisatie een besparing van enkele
tienduizenden euro’s per jaar.

De oplossing
Deze ongewenste situatie kan worden voorkomen
door contracten te beheren met een
contractbeheer-programma. Bij het aflopen van
contracten krijgen mensen automatisch meldingen
en kunnen deze contracten worden verlengd of
beëindigd.

Contractbeheerder
Is een programma dat u helpt uw contracten goed,
eenvoudig en overzichtelijk te beheren.

Waarom?
Onderzoek toont aan dat 80% van de organisaties
hun contractbeheer niet goed op orde heeft.

Praktijk
Door het ontbreken van een goede
contractadministratie lopen organisaties risico’s en
geven onnodig geld uit. Hier volgt een voorbeeld
uit de dagelijkse praktijk.

Casus: Abonnementen tijdschriften
Situatie
Een organisatie heeft veel abonnementen, zoals
tijdschriften en vakliteratuur. Door het niet
doelmatig beheren van deze abonnementen
kunnen de kosten hiervan onnodig hoog oplopen.
Dit bleek nadat een Friese gemeente de bezem
haalde door de abonnementen die zij had.

Het niet goed beheren van contracten
kan onnodig veel geld kosten

• Abonnementen kunnen ongewild te lang
doorlopen
• Langlopende contracten kunnen worden
vergeten; nadelige clausules treden in werking.

Waarom ContractBeheerder?
•
•
•
•
•

Automatische meldingen ruim voor het aflopen
van contracten
Eenvoudig in gebruik
Eigenschappen van contracten zijn helder en
overzichtelijk (zelf aan te passen)
Uitgebreide rapportagemogelijkheden
(managementinformatie)
Op maat gemaakt voor uw organisatie

Waarom Wijngaarden
AutomatiseringsGroep?

•
•
•
•

uw partner in automatisering
oplossingen zonder nieuwe problemen
korte lijnen
pro-actief

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in wat u heeft gelezen en wilt u meer weten over ContractBeheerder?
Neemt u gerust contact met ons op. Wij komen graag vrijblijvend in uw organisatie een demonstratie en uitleg
geven.
U kunt ons telefonisch bereiken op nummer 058-2883387.
Mailen kan ook naar informatie@contractbeheerder.nl.
Voor meer informatie, inclusief screenshots, kunt u kijken op www.contractbeheerder.nl.
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