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Hoffmann Groups E-Business

E-Business

Mindre indkøbsstress. 
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Mindre er mere: Koncentrér din  
E-Business om det væsentlige.
Enkel, koncentreret, nyttig – og frem for alt  
elektronisk hurtigt:

Det er E-Business fra Europas nr. 1 for kvalitetsværktøjer. Brug 
vore skræddersyede E-Business-løsninger ved hver bestilling, 
og profitér i hver fase af betydeligt mindre besvær, omkost-
ninger og stress. 

Hoffmann Groups E-Business-løsninger.  
Her er mindre mere.
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Hoffmann Groups E-Business

eShop

Mindre papirkrig. Bedre service.
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Direkte køb uden irriterende ventetider. 
Hele værktøjets verden står til rådighed efter ét tryk på knappen - hele 
døgnet på 18 sprog: Hurtig og bekvem adgang til hele Hoffmann 
Group kataloget via vores eShop med dine personlige nettopriser. Og 
gør også brug af yderligere fordele som f. eks. problemløs tilslutning til 
ERP-systemer eller effektive godkendelseskoncepter. 

Test det nu under http://eshop.hoffmann-group.com
Vores gæste-adgang gør det muligt at få adgang til vores eShop uden  
brugernavn og password. Få et første indtryk af, hvor enkelt 
Hoffmann Groups E-Business fungerer.

eShop – oplev hele værktøjets verden   
med få museklik

 ̑ Mere end 55.000 kvalitetsværktøjer

 ̑ Bladrekataloger

 ̑ Forsendelsesforfølgelse

 ̑ Konfigurerbare artikler og serviceydelser

 ̑ OCI, PunchOut og yderligere interfaces til  
tilslutning af lagerforvaltningssystemer

 ̑ Budgetovervågning og Reporting Tools

 ̑ Praktiske scannerløsninger

 ̑ CAD-data 
 
og meget mere.
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Optimerede indkøbsprocesser
med eScan – den praktiske stregkodescanner
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eScan – hurtigt, sikkert, nemt 
Sådan gør du dine ordreprocesser hurtigere.
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Hoffmann Groups E-Business

Skive- / skærefræser med krave

Artikel

Størrelse

Preis

I varekurven

CAD-data

Skæredata

Datablad

Betjeningsvejledning

Nemt at informere sig og bestille   
undervejs. 
Alle de kendte og gennemprøvede funktioner, som du kender 
fra Hoffmann Groups eShop, står også mobilt til rådighed med 
den nye  Hoffmann Group-APP. Tilpasset til den mindre skærm på 
de mobile apparater kan du derfor også nemt indhente infos og 
bestille artikler mobilt. Og endnu mere som f. eks. scanne  
Hoffmann Group-artiklens stregkode og straks få fat i eShop-
beskrivelsen: Videos, 360°-visning, betjeningsvejledninger er  
kun et par af de mulige optioner.

Test det selv – download app´en på din iPhone eller  
Android-smartphone fra en APP-shop: Du finder den  
under „Hoffmann Group“.
Scan QR-koden i hovedkataloget og få hurtig og innovativ  
adgang til alle informationer om vore 55.000 kvalitetsværktøjer.

Smartphone-App

 ̑ Hurtigt artikelvalg pr. scan-funk-
tion til QR-koder i kataloget og 
stregkoder (EAN) på emballagen

 ̑ Bekvem bestilling via eShop  
(dine adgangsdata er lagt bag)

 ̑ Til spåntagningen: Gratis adgang 
til skæredata i  GARANT ToolScout 
og  CAD-data fra GARANT eTool

 ̑ Vigtige ekstra informationer altid 
lige for hånden: Betjeningsvej-
ledninger, sikkerhedsdatablade, 
videos osv.

 ̑ Altid dagsaktuelt med de seneste 
data fra internettet

Smartphone-APP

Mindre bundethed. Mere mobilitet.
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simple system – hele  
C-artiklernes verden

 ̑ Gebyrfri markedsplads for 
C-artikler

 ̑ Direkte adgang til førende 
systemudbydere 

 ̑ Kundespecifikke leverandører 
kan integreres

 ̑ Komplet procurement- 
system (godkendelses- 
workflow, reportingsystem, 
stregkodescanner, …)

 ̑ Opbygget på flere sprog

 ̑ Kompatibel med flere  
mandater

Simpelthen mere tid til dine strategiske opgaver. 
Et eneste bestillingssystem med kun en administration – til din hurtige  
adgang til så mange leverandører, som du har brug for: simple system  
sørger for, at det er slut med det besværlige og tidsrøvende C-artikel- 
indkøb. Det er selvfølgeligt, at den intelligente E-Business-løsning har  
standardinterfaces til lagerforvaltning- og procurementsystemer. 

Test det nu under www.simplesystem.de
Overbevis dig selv om, hvor nemt dit værktøjsindkøb fungerer med simple 
system: Log dig på med gæste-adgang uden brugernavn og password og 
få en lille forsmag.

Simplesystem

Færre shops. Større udvalg.
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Hoffmann Groups E-Business

Alt fra ét sted. 
Nemt og uafhængigt af markedspladser og leverandørløsninger:  
Elektroniske kataloger er den ideelle basis for virksomhedsspecifikt 
optimeret indkøb.

Katalogformater og individuelle  
løsninger – skræddersyet til  
dine behov

 ̑ Permanent tilgængelighed  
til samtlige katalogindhold på  
mere end 15 sprog

 ̑ Enkel og hurtig datafremstilling 
takket være medieneutral  
database

 ̑ Klassifikation iht. eCl@ss,  
UN/SPSC

 ̑ Formater: BMEcat, XML, CSV, Excel, 
ASCII, CIF, CUP

 ̑ OCI- og PunchOut-tilslutninger

Kundespecifikke katalogformater 

Færre indskrænkninger.  
Mere individualitet.
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Elektroniske forretnings- 
dokumenter – til en problemløs 
dataforbindelse med integra- 
tion af alle processer

 ̑ Enkel, hurtig tilslutning af dine 
elektroniske ordresystemer 

 ̑ Problemløs fremstilling og 
videreudvikling af standardise-
rede eller individuelle datafor-
mater 

 ̑ Gennemgående, mediebrudfri 
afvikling af alle processer

Følbart hurtigere og 
mere pålidelige processer. 
Hurtigt, sikkert og fri for mediebrud: Hoffmann Group tilbyder dig 
ved hjælp af en E-Business-konverter mange forskellige elektroniske 
 formater. Disse muliggør enkel og sikker integration af alle forretnings-
processer som f. eks. bestilling, fremstilling af følgeseddel og ordrebe-
kræftelse. Og dermed problemløs datatransfer med højeste overfør-
selsssikkerhed. 

E-Business-konverter

EDIFACT
XML
SAP IDoc
VDA
cXML
openTRANS
XCBL
 

Hoffmann Group

 
Ordrebekræftelse

 

Elektronisk 
leveringsavis

Elektronisk  
faktura 
(også med digital signatur)

Kunde

Bestilling 
(elektronisk forsendelse i 
ønsket dataformat)

Automatisk 
vareleveringsregistrering

Automatisk 
fakturakontrol

Kundespecifikke katalogformater 

Færre indskrænkninger.  
Mere individualitet.

Elektroniske forretningsdokumenter 

Færre fejlkilder.  
Højere processikkerhed.
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Hoffmann Groups E-Business

Vi står altid til rådighed for dig 
– ved integrationen i dit ERP/
PPS-system hjælper vi både din 
IT/EDV-afdeling og et eksternt  
rådgivningsfirma

Indkøb uden komplikationer. 
Alt fra ét sted – fra analyse, løsningsdisposition til integration.  
Hoffmann Group tilbyder dig den komplette pakke til dit effektive ind-
køb: Vore rådgivere analyserer sammen med dig dine aktuelle  
processer, viser besparelsespotentiale og finder løsningen, der passer 
perfekt til din virksomhed. Din personlige E-Business-rådgiver står 
også fremover til rådighed for dig efter planlægning og indføring i den 
operative virksomhed. 

Mindre er mere: I tre skridt til  
optimalt indkøb.

1

23

1   Analyse

2   Disposition af løsning

3  Integration

Kompletløsning 

Færre forretningsforbindelser.  
Større tillid.
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„At spare penge betyder egent-
lig at tjene penge! Vi anvender 
derfor Hoffmann Groups  
E-Business-løsninger absolut 
med profit: Til mindre forbrug 
af tid og penge og derfor højere 
indkøbseffektivitet.“

Andreas Keßler  

Strategisk Indkøb Wacker Neuson SE

Uddrag af vores referenceliste:

Referencer 

Mindre tids- og omkostningsforbrug.
Større besparelse.

11



12
10

-0
03

15
-D

m
-e

B
K

W
23

03

Hoffmann GmbH
Herbert-Ludwig-Straße 4 · D-28832 Achim
Postbox 16 61 · D-28832 Achim
Tyskland

Bestilling: +45 70264150
Bestilling og teknisk rådgivning: +45 70264150
Bestilling pr. fax: +45 70264152 (hele døgnet)
www.hoffmann-group.com


