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Test OMNITRACKER

Neem contact met ons op!

Contract Management Center
Efficiënt en transparant contractmanagement
Geef uw contractmanagement actief vorm en profiteer van de uitgebreide mogelijkheden die
OMNITRACKER Contract Management Center u biedt. De applicatie ondersteunt u ondernemingsbreed
in alle fases van het contractmanagement en verhoogt de transparantie aanzienlijk.

Uw voordelen

Uitdagingen

Efficiënt contractbeheer
 Centrale toegang tot alle contracten
en belangrijke informatie
 Beheer van bij elkaar horende
contracten
 Classificatie van de contracten
 Gereduceerde toegangstijden door
gedigitaliseerde contracten

Contracten zijn de basis voor alle zakelijke activiteiten. Ondernemingsactiviteten zijn vooral afhankelijk van de kennis, volledigheid en
betrouwbaarheid van contractuele informatie.

Geoptimaliseerde processen
 Eenvoudige gegevensregistratie
 Workflow-gebaseerde
procesbeheersing
 Uitgekiend rollen- en rechtenconcept
 Uitgebreide zoekfuncties
 Alle functies ook op internet
beschikbaar

Zekerheid wordt alleen geboden door efficiënt contractmanagement dat
alle partijen effectief integreert. Alleen als u contracten centraal beheert
en ter beschikking stelt, hebben alle betrokken personen altijd toegang
tot de actuele informatie. Dat verhoogt de transparantie en vormt de
basis voor een realistische risicobeoordeling.

Rechtszekerheid en transparantie
 Risicobeheer / risicomanagement
gedurende de volledige levenscyclus
 Ondersteunt de vervulling van
wettelijke eisen
 Continue traceerbaarheid
Effectieve controle
 Automatische herinnering aan
contractverlengingen
 Vergelijking gewenst en werkelijk
 Aanpasbare rapportage voor
evaluatiedoeleinden
Stabiele platformtechnologie
 Softwareplatform voor
bedrijfsprocessen
 Kan eenvoudig worden aangepast
en met andere processen worden
uitgebreid
 Volledige integratie met andere
OMNITRACKER-applicaties
 Krachtige interfaces
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Als het overzicht ontbreekt of belangrijke informatie niet beschikbaar is,
dan is het moeilijker de contractuele overeenkomsten te vervullen en de
wettelijke voorschriften na te leven.

Efficiënt contractmanagement

Hoe kan OMNITRACKER u helpen?
OMNITRACKER Contract Management Center ondersteunt alle taken
van het contractmanagement. Met de workflow-gebaseerde en
gebruikersgeoriënteerde applicatie behoudt u uw contractmanagement
onder controle en reduceert u uw risico's.
U kunt OMNITRACKER voor al uw bedrijfsprocessen gebruiken/inzetten
en hiermee uw kosten aanzienlijk reduceren. U kunt steeds verdere
OMNITRACKER-applicaties integreren en de bestaande functionaliteit
door configuratie aanpassen aan uw behoeften. Met behulp van de
efficiënte OMNITRACKER-interfaces kunt u externe systemen eenvoudig
integreren, bijvoorbeeld ERP- of financiële boekhoudingssystemen.

 U gelooft het niet? Wij bewijzen het!

Contract Management Center
OMNITRACKER Contract Management Center
ondersteunt alle taken van het contractmanagement:
 Plannen
 Bewerken
 Risico's evalueren
 Afwikkelen
 Beheren
U kunt de processen in het contractmanagement gericht
automatiseren, de contractvervulling bewaken,
foutpercentages reduceren en medewerkers efficiënt
inzetten. De duidelijke roldefinities leiden tot
transparante verantwoordelijkheden.
Contracten staan voor alle bevoegde medewerkers te
allen tijde ter beschikking en hoeven niet meer in
papieren archieven te worden opgezocht. Door de
omvangrijke zoekfunctie vindt u contracten snel terug. U
heeft direct toegang tot het contractdocument en alle
verdere relevante documenten van het contract,
bijvoorbeeld besluiten, goedkeuringen en eerdere
versies.
Alle contractwijzigingen zijn door de geschiedenis
transparant terug te vinden.

Overzichtelijke weergave en gedetailleerd zoeken van contracten

Systematische planning
Een wizard ondersteunt de contractinitiator bij het
registreren van de eerste informatie voor een contract.
Zo wordt belangrijke informatie op een centraal punt
uniform samengebracht. De contracten kunt u
functioneel (bijv. raamcontract, individueel contract,
intentieverklaring) en inhoudelijk (bijv. huurcontract,
koopcontract, onderhoudscontract) classificeren.

Eenvoudige contractregistratie met de wizard

Efficiënte verwerking
Bij het uitwerken van een contract kunt u het contract
individueel opstellen of gebruik maken van voorbeeldcontracten en algemene voorwaarden. Voor de vrijgave
kan het contract technisch en juridisch worden
gecontroleerd, bijvoorbeeld door Controlling, de
specifieke afdeling of de afdeling Legal. Na succesvolle
controle wordt het contract door een daartoe bevoegde
medewerker vrijgegeven. Het volledige proces wordt
door OMNITRACKER Contract Management Center
ondersteund. Alle betrokken personen kunnen hun
commentaar, vragen en aanvullingen in
OMNITRACKER vastleggen en daardoor voor alle
andere betrokkenen ter beschikking stellen. Elke
statuswijziging van het contract wordt revisieveilig
opgeslagen.
Statische en dynamische rolconcepten ondersteunen de
samenwerking van alle betrokken personen bij de
verwerking van het contract. Alle medewerkers worden
aan een gebruikersgroep zoals Controlling,
Vaktechnisch of Legal met lees- schrijfrechten voor
bepaalde contractsoorten toegewezen (statische rol).
Aanvullend kunt u een contractinitiator en een
contractbeheerder vastleggen of afzonderlijke personen
lees- of schrijfrecht voor een bepaald contract toewijzen
(dynamische rol).

Het samenhangen tussen contracten (bijv.
contractwijzigingen, ontbinding van een contract)
worden in OMNITRACKER Contract Management
Center beheerd en overzichtelijk weergegeven.
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bewaakt OMNITRACKER Contract Management Center
termijnen automatisch en waarschuwt op tijd voor
termijnoverschrijdingen. Zo mist u geen belangrijke
termijn voor de verlenging of het opzeggen van
contracten.
Evaluaties en berichten kunnen met een druk op de
knop worden gegenereerd en daardoor kunt u zich altijd
een overzicht over de status van uw contracten
verschaffen.
OMNITRACKER is multitenant en ondersteunt het
beheer van gescheiden contractdomeinen in een
OMNITRACKER-installatie. Dat reduceert kosten en
complexiteit.

Realistische risicobeoordeling /
risicoassessment
Contracten moeten juridisch gecontroleerd en risico's
realistisch geëvalueerd worden. Daarbij kunt u voor elke
fase in de levenscyclus van een contract risico's
identificeren. Zo herkent u onderhandelingsrisico's,
looptijdrisico's, beëindigingsrisico's of risico's in de
periode daarna tijdig en kunt u op tijd tegenmaatregelen
nemen.

Doorgedreven integratie
OMNITRACKER groeit mee met uw eisen. Op basis van
het OMNITRACKER-platform kunt u heel eenvoudig
andere OMNITRACKER-applicaties integreren, om ook
overige bedrijfsprocessen volledig te ondersteunen.
Alle OMNITRACKER-applicaties zijn zodanig met elkaar
verbonden dat u steeds toegang heeft tot de informatie
van andere processen. Zo staan de contractgegevens
ook in andere processen ter beschikking en kunt u ook
aangrenzende processen optimaal ondersteunen,
bijvoorbeeld door het gebruik van OMNITRACKER
Project Management Center en OMNITRACKER Risk
Management.

Risicobeoordeling voor een contract

Zekere afwikkeling
Na de registratie en evaluatie van de contractrisico's en
de juridische controle wordt het contract ondertekend.
Het geldige contract wordt als PDF-document in
OMNITRACKER Contract Management Center
opgeslagen. Zo kunt u gedurende de volledige looptijd
van het contract de contractvervulling en de
contractrisico's bewaken.

Effectief beheren en controleren
U legt vast wie na het ondertekenen als
contractbeheerder verantwoordelijkheid heeft voor het
actieve contract. Met het contract worden ook alle
andere contractrelevante gegevens beheerd.
Contracten zijn vaak gedurende een lange periode
actief. Wijzigingen in het contract of
verantwoordelijkheden of het opzeggen van het contract
kunt u eenvoudig in OMNITRACKER Contract
Management Center registreren en vervolgen. Via de
comfortabele herindienings- en escalatiemechanismen
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Wat is OMNITRACKER?
OMNITRACKER is een universeel bedrijfsproces-platform, waarop alle OMNITRACKER-applicaties zijn gebaseerd.
OMNITRACKER is een efficiënt instrument om de processen aan uw behoeften aan te passen:

Tijd besparen OMNITRACKER biedt oplossingen die u snel kunt
implementeren en eenvoudig kunt aanpassen.
Kosten besparen Reeds na enkele trainingsdagen kunt u zelf
OMNITRACKER-applicaties implementeren en configureren.
Flexibiliteit U kunt alle OMNITRACKER-applicaties out of the box
gebruiken en eenvoudig aanpassen aan uw behoeften – zonder
programmering.
Onderhoudbaarheid U kunt uw OMNITRACKER-applicaties
eenvoudig zelf onderhouden.
Releasecompatibiliteit Gegarandeerde releasecompatibiliteit met
toekomstige versies van het OMNITRACKER-platform.
Klantgeoriënteerde ontwikkeling De verderontwikkeling is op de
behoeften van de klant gericht.

 OMNITRACKER maakt uw onderneming klaar voor de toekomst – ook als uw
processen na verloop van tijd veranderen.
Ons hoogste doel is om onze klanten kwalitatief hoogwaardige producten en
dienstverlening, evenals een kwalitatieve service aan te bieden. Daartoe
zetten wij uw wensen en vereisten met betrekking tot productinhoud, kwaliteit
en termijnen consequent om. Onze inzet voor onze klanten eindigt niet bij het
sluiten van het contract, maar begint ermee.
Wilt u meer weten over OMNINET
en de OMNITRACKER-oplossingen?

Neem contact met ons op!

OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com
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