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Pian tarjolla uusi digitaalinen Kilpailutus- ja toiminnanohjausympäristö, E-palkki! Säästä 

resursseja ja ota heti syyskuussa 2016 käyttöösi kustannustehokas ja toimintaasi helpottava 
työkalu! Maksimoi kilpailuetusi! Palvelun tarjoaa tuki- ja hallintopalveluyritys, Avetak Oy. 

 

 

Avetak Oy tarjoaa uudenlaisen kilpailutus- ja toiminnanohjausympäristön, E-palkin. E-palkki on nopea, 

kustannustehokas ja helppo käyttää päivittäin. E-palkki toimii pilvipalvelun avulla digitaalisesti verkossa, 

paikasta ja ajasta riippumatta etänä. E-palkki perustuu työtehtävien ja valmistuksen kilpailutuksen sekä 
tilauksen jakamiseen e-palkin kautta. Asiakas ja tuottaja on osallinen palvelua käyttäessään luomalla oma   

e-palkkiin käyttäjäprofiilit. E-palkin kilpailutus- ja tilausympäristön käyttö on  tilaajalle ja tuottajalle 
maksuton. E-palkin monipuolisilla lisäpalveluilla täydennät oma e-palkki palveluasi ja ohjaat koko 

organisaatiosi toimintaympäristöä. E-palkki soveltuu käytettäväksi kaikille toimijoille. E-palkki toimii 

tietokoneella, tabletilla ja puhelimella.  

E-palkissa voit toimia tilaajana ja tuottajana. Tilaajana voit kilpailuttaa ja TILATA mm. valmistusta, 

suunnittelua, projekteja, varastointia ja työtehtäviä. Näet kilpailutusten ja tilausten reaaliaikaisen seurannan 
e-palkissa. Vieraan toimialan ristiin kilpailutus ja tilaaminen on e-palkin vahvuus. Saat oikean hintatason 

nopeasti ja laajasti, (esim. teknologiateollisuudessa käytämme 6 500 toimittajan yritystietokantaa), joka on 

käytössä ympäri vuorokauden. Kilpailutus on ilmaista. Vasta kun hyväksyt tarjouksen ja tilaat valmistuksen, 
suunnittelun, työtehtävän jne. syntyy kustannus/sopimus Avetak Oy:n kanssa. Voit käyttää e-palkkia myös 

yrityksesi vararesurssina organisaation eri tasoilla. Saat kilpailuetua ja voit kohdistaa resursseja ja hallita 
ylimääräisiä kustannuksia. Säästät aikaa ja tuot uudenlaista tehokasta kilpailua markkinoille. Tuottajana saat 

yrityksellesi kohdistettuja kotimaisia- ja kansainvälisiä tarjouspyyntöjä ja tilauksia. Yrityksen omassa 
toiminnassa on mahdollisuus myös käyttää e-palkki®- ERP toiminnanohjausjärjestelmää. e-palkki®-ERP 

perustuu ISO 9001 toiminta malliin ja luo yrityksellesi pohjan sertifikaatin saamiseen. E-palkissa tuottajana 

voit määritellä yrityksellesi tarkan kilpailutus segmentoinnin. Saat juuri yrityksellesi oikeat pyynnöt. E-
palkkipalvelu toimii asiakaslähtöisesti, jossa asiakas on osallinen jo valitessaan tarjouksen voimassaoloajan, 

valmistusajan, toimitusajan ja vaikuttamalla maksuehtoihin.  

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat usein ainoastaan työpaikalla käytettäviä ja usein turvaudutaan ohjekirjan 

kanssa toimimiseen tai usein tarjouksia tehdään manuaalisesti samoista totutuista paikoista ja kustannukset 

voivat olla yllättävän korkeita. Teknologian kehityksen myötä on tullut uusia ja helpompia mahdollisuuksia 
toimia kustannustehokkaasti ja on hyvä pysyä muuttuvan digitalisoitumismahdollisuuksien virrassa. E-palkki 

on täysin uusi teknologiateollisuuden digitaalinen kilpailutus- ja toiminnanohjausjärjestelmä ja on näin 
markkinoiden edelläkävijä.  

Lisätietoja  www |www.avetak.fi | www.e-palkki.fi | www.avetak.fi/esimerkit 
email |avetak@avetak.fi |phone|+358 207 181570 
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