EENVOUDIG, EFFICIËNT, GEBRUIKSVRIENDELIJK, FLEXIBEL EN … IN THE CLOUD

Innovatief softwareplatform voor
het beheer van overheidsopdrachten
Wilt u uw overheidsopdrachten eenvoudig beheren? Het kan. Vlot, gebruiksvriendelijk en
betaalbaar. Met Start2Tender, de nieuwe webapplicatie voor het beheer en de opvolging
van overheidsopdrachten.

Start2Tender: dé totaaloplossing
Link naar e-Notification, voor het elektronisch publiceren van de aankondiging
Link naar Telemarc toepassing van Digiflow voor raadpleging gegevens inschrijvers
Link Kruispuntbank van Ondernemingen
Toegang actuele bestekkendatabank
Integratie met notulering- en boekhouding applicaties voor lokale overheden

Het platform
Start2Tender begeleidt u stapsgewijs doorheen het ganse proces
van overheidsopdrachten, ondersteund door een automatische
controle op conformiteit met de vigerende wetgeving. Zo voorkomt u
fouten.
Plaatsings- en gunningsmodule
1. AANMAAK DOSSIER

2. OPMAKEN BESTEK

Voorbereiding dossier, integratie
met budget

Begeleiding doorheen proces via
een overzichtelijk en eenvoudig
stappenplan

3. PUBLICATIE

4. GUNNING

Publicatie op e-Notification

Registratie inschrijvers & evaluatie
offertes

Uitvoeringsmodule
•
•
•

Opvolgen vorderingsstaten, meer- & minwerken
Opvolging van uw contracten & briefwisseling
Actueel overzicht van uw budget
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De 3 pijlers
Stapsgewijs uw overheidsopdrachten opvolgen en beheren
Wilt u uw overheidsopdrachten eenvoudig beheren? Het kan. Vlot, gebruiksvriendelijk en
betaalbaar. Met Start2Tender, de nieuwe webapplicatie voor het beheer en de opvolging van
overheidsopdrachten.

Ontworpen door en voor aankopers uit alle sectoren
Dossiers aanmaken? Aankondigingen publiceren? Automatische bestekgeneratie? Deelnemers
uitnodigen en selecteren? Opdrachten toewijzen? Het kan allemaal.

Met behulp van Start2Tender publiceert u automatisch uw dossiers op
e-Notification.
Start2Tender genereert niet enkel het bestek en alle nodige documenten. Het zorgt ook voor de
termijnbewaking van gans het aanbestedingsproces.

Start2Tender: voor wie?
Start2Tender is er voor iedereen die te maken heeft met overheidsopdrachten ongeacht uw functie, sector of plaats in de hiërarchie.

Voor aankopers die occasioneel een
overheidsopdracht moeten publiceren

Voor ervaren aankoopverantwoordelijken
die grote volumes overheidsopdrachten
beheren

Voor aankopers van lokale besturen

Voor aankopers van politiezones &
hulpverleningszones

Voor aankopers van provinciale,
gewestelijke en federale overheidsdiensten

Voor aankopers van onderwijsinstellingen

Voor aankopers van ziekenhuizen en
zorginstellingen

Voor aankoopdiensten van
aankoopcentrales

Voor aankoopdiensten van vzw’s

Voor elke medewerker betrokken bij
overheidsopdrachten

Ontwikkeld door en voor aankopers
Gebruiksvriendelijkheid
Belangrijke en uniek combinatie van functionaliteiten
Overzichtelijk stappenplan
Up-to-date wetgeving beschikbaar
Dynamische bestekgeneratie
Duidelijk herkenbare iconen
Publicatie e-Notification
Uitgebreid juridisch lexicon
Termijnbewaking
Intuïtief
Koppelbaar met facilitymanagement tools

Uw persoonlijke touch
Gebruik van eigen huisstijl bij genereren van brieven en verslagen
Centraal beheer van de inhoud teksten
Dynamisch beheer van tekstvelden met keuze uit standaardparagrafen of
gepersonaliseerde teksten
Gebruik van eigen templates of documentsjablonen
Gebruik in eigen taal
Instelbaar met meerdere gebruikersrollen en functies

Uw helpdesk
Ondersteuning bij gebruik van de toepassing
Ondersteuning bij juridische vragen
Ondersteuning bij de opmaak van uw bestek
Ondersteuning via uw vaste juridische partner
Wij werken samen met diverse adviesbureau’s en advocatenbureau’s die vertrouwd zijn
met onze toepassing

Zit u met vragen?
Vindt u bepaalde functionaliteiten niet terug in uw huidig pakket? Bent u
op zoek naar een flexibel en gebruiksvriendelijk softwarepakket? Vindt u
uw huidige tool te duur?
Dan moet u op www.start2tender.be zijn!
Meer info? Contacteer ons voor een demo:
E: info@start2tender.be
T: 014 57 62 27

Geniet ook van de voordelen bij onze partners

Klanten van Start2Tender genieten voordelen bij onze partners. Onze partners kennen als
geen ander onze applicatie en bieden u daarbij tal van complementaire diensten.

Onze partners ondersteunen u op vlak van:
Algemene adviesverlening omtrent overheidsopdrachten
Opleidingen rond overheidsopdrachten
Incompany training
Detachering van experts
Regel- en Wetgeving
Ter beschikking stellen van een overzicht van geplaatste overheidsopdrachten
Aansluitende softwaretoepassingen t.o.v. onze applicatie

