
Zarządzaj zamówieniami, uprawnieniami użytkowników i listami zakupów 
poprzez System Zarządzania Zakupami. Mercateo oferuje bezpłatny 
internetowy system zatwierdzania zamówień, do którego możesz 
wprowadzić innych użytkowników. Stwórz jednolity proces zakupowy dla 
całego przedsiębiorstwa od zgłoszenia zapotrzebowania po płatność. Dzięki 
temu zachowasz wgląd w cały proces zakupowy i zminimalizujesz liczbę 
zakupów nieustrukturyzowanych. To takie łatwe!

Zarządzanie użytkownikami  
i cyfrowe zatwierdzanie zamówień 

 t Nadawanie uprawnień 
użytkownikom

 t Faktury elektroniczne

 t Raporty do analizy

 t Zastępstwo podczas 
nieobecności

 t Spójna ścieżka zakupowa

 t Listy zakupów

Platforma zaopatrzeniowa dla klientów biznesowych

Więcej informacji na: www.mercateo.com.pl/corporate
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Mercateo to wiodąca w Europie internetowa platforma zaopatrzeniowa dla klientów biznesowych. 
Wybierając artykuły spośród szerokiego asortymentu na platformie Mercateo, przedsiębiorstwa mogą 
realizować zamówienia na produkty podstawowe i specjalistyczne. Ponadto platforma Mercateo 
oferuje wiele bezpłatnych funkcji optymalizujących zakupy, jak również możliwość hostowania 
katalogów własnych dostawców. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.mercateo.com.pl/corporate

Mercateo Polska Sp. z o.o. 
Rynek Główny 33 
31-010 Kraków 
Tel. +48 12 395 08 30   
kontakt@mercateo.com.pl

Kontakt

Wielu użytkowników, jeden standard zakupów
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Kupiec Dostawca

Utwórz dodatkowe profile dla pracowników pod jednym kontem. Zachowaj kontrolę nad zapotrzebowaniem i wydatkami. Przydzielaj 
uprawnienia i decyduj o możliwości automatycznego zatwierdzania zamówień. Analizuj proces zakupowy korzystając z dostępnych 
raportów.

1. Użytkownik szuka artykułu na platformie i składa zapytanie poprzez 
system Mercateo.

2. W zależności od nadanych użytkownikowi uprawnień, zostaniesz 
automatycznie poinformowany poprzez wiadomość e-mail o zapytaniu.

3. Zaloguj się i sprawdź złożone zapytanie. Użytkownik zostanie automa-
tycznie poinformowany o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zapytania.

4. Mercateo przekieruje zamówienie do realizacji.

5. Dostawca wyśle artykuł bezpośrednio pod wskazany adres.

Dodawanie użytkowników – tak to działa

Dodawanie użytkowników: Dodaj nowych użytkowników do hierarchii 
zakupowej Twojej firmy

Zarządzanie użytkownikami: Nadaj każdemu użytkownikowi indywidualne 
uprawnienia i określ zasady zatwierdzania zamówień

Rodzaje i miejsca powstawania 
kosztów: Jeżeli Twoja firma stosuje 
miejsca i rodzaje powstawania 
kosztów, możesz je przypisać 
poszczególnym użytkownikom
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