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Dynamic Purchase  

Støtte i hele anskaffelsesprosessen 
En vellykket anskaffelse er ofte resultatet av 
en ryddig anskaffelsesprosess.  Ofte er det 
tidkrevende å stille de riktige kravene og 
finne den rette leverandøren og løsningen. 

Vi har laget Dynamic Purchase for å 
effektivisere prosessen fra utarbeidelse av 
kravspesifikasjon, forespørsel, dialog med 
tilbydere, evaluering, forhandlinger og 
kontrakt. Hele jobben gjøres i nettleseren. 

Bygg på andres erfaringer 
Fundamentet i Dynamic Purchase er en 
kravdatabase med krav fra flere bransjer og 
mange tidligere anskaffelser. Kravene er 
kategorisert etter type anskaffelse, og 
danner grunnlaget når du starter din 

prosess. “Rett ut av boksen“ får du altså et 
utkast til en kravspesifikasjon med 
velprøvde og gjennomarbeidede krav. 

Funksjoner 
Dynamic Purchase inkluderer: 

❖ Prosessoppfølging/fremdriftsstyring 

❖ Utarbeidelse av kravspesifikasjon 

❖ Maler for utlysing og avtaler 

❖ Utsendelseverkstøy 

❖ Web-basert utlysingsside 

❖ Evalueringsverktøy 

❖ Forhandlingsstøtte 
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Fra ønsker til ferdig kravspesifikasjon 
Gjennom Dynamic Purchase får alle 
kundens deltakere i anskaffelsesprosessen 
mulighet til å samarbeide om utarbeidelsen 
av krav og ønsker gjennom et enkelt web-
basert grensesnitt. 

Standardiserte, gode krav innenfor en rekke 
kategorier, foreligger allerede fra start. Det 
gjør det enklere å komme i gang og hever 
kvaliteten på krav og ønsker man selv 
kommer med. 

Dynamic Purchase har mekanismer for 
kommentering, godkjenning, utskrift og 
eksport av kravspesifikasjonen i både PDF 
og Excel format, slik at dette enkelt kan 
vedlegges, både for lesing og for direkte 
utfylling av deltakerne i anskaffelsen. 

Anskaffelsen gjøres tilgjengelig på eget, 
sikkert nettsted, som all videre skriftlig 
kommunikasjon gjennom prosessen kjøres 
gjennom. 

Evaluering og forhandlingsstøtte 
Dynamic Purchase gir også mulighet for at 
alle kundens deltakere i anskaffelsen får se 
leverandørenes svar side om side, og kan 
score direkte i løsningen. Etter hvert som 
evalueringen pågår vil leder av anskaffelsen 
kunne se hvilke krav som har problematiske 
svar, og se hvordan leverandørene er vektet 
for hver enkelt del av anskaffelsen. 

Dynamic Purchase håndterer også at svar 
og kommentarer noteres relatert til det 
enkelte krav. Disse kommentarene blir så 
tilgjengelig for oppfølging gjennom 
forhandlingene for den som er 
forhandlingsleder, slik at ingen punkter fra 
evalueringsprosessen blir uteglemt.
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