Rozwiązania technologiczne
VWR®: Sieć możliwości

e-biznes to sposób na wykorzystanie
technologii w celu udoskonalenia
Twoich procesów biznesowych i
sprawienie, że podejmowane
aktywności administracyjne i operacyjne
stają się bardziej wydajne.
VWR oferuje rożnorodne rozwiązania
pozwalające na lepszy dostęp do
informacji oraz redukcję kosztów
prowadzenia działalności. Oferujemy
rozwiąznia dopasowane do Twoich
potrzeb; od sklepu internetowego,
poprzez elektroniczną wymianę danych i
przesyłanie plików, do aplikacji na
urzędzenia mobilne.

W VWR, e-BIZNES TO WIĘCEJ NIŻ TYLKO STRONA INTERNETOWA

Zarządzanie sprzętem
vwr.com

•

śledzenie cyklu życia urządzenia

•

zarządzanie umową, gwarancją i
serwisowaniem

•

potężny silnik wyszukiwania

•

dostęp do setek tysięcy produktów

•

konfigurowalny silnik raportowania

•

szczegółowe informacje o
produktach i dokumentacja

•

•

kompleksowe rozwiązanie do
elektronicznego składania zamówień

zbieranie danych serwisowych o
urządzeniu pomocne przy
przygotowaniach do zakupu
następnego urządzenia

•

obsługa Klienta - Click to Chat

•

pomaga spełnić obowiązujące
wymogi prawne

Aplikacja mobilna VWR2GO

Aplikacja mobilna do zarządzania
sprzętem - VWR Equipment
Management

Wyszukiwanie informacji o
produkcie, dokumentacja,
ceny i dostępność artykułów

Umożliwia podejmowanie strategicznych
decyzji w oparciu o przechowywane
informacje dając obraz całkowitych
kosztów utrzymania - gdziekolwiek jesteś.

Literatura i katalogi w formie
elektronicznej
•

szeroki wybór katalogów i broszur

•

interaktywne, animowane katalogi

•

podgląd PDF online

•

możliwość uzyskania więcej
informacji

Zarządzanie zapasami
materiałów laboratoryjnych,
dzięki technologii VSR+
VSR+

Aplikacja mobilna VWR Library
Szukaj, przeglądaj i zaznaczaj zakładki
do odnośników dzięki połączeniu
informacji o produktach z vwr.com

Business-to-Business
•

konsolidacja, automatyzacja,
integracja

•

standardowe typy wiadomości oraz
formaty

•

standardowe opcje e-katalogów

•

wsparcie dostawców różnorodnych
systemów e-Procurement

•

rozwiązania B2B e-Procurement

•

kontrola kosztów i wzrost wydajności
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•

dokładny przegląd Twoich zapasów
materiałów laboratoryjnych

•

przyjmowanie, wydawanie oraz
uzupełnianie stanów magazynowych
w oparciu o kody kreskowe

•

wsparcie dla najnowszych
przenośnych urządzeń skanujących

•

zautomatyzowane zarządzenie
zamówieniami

•

raportowanie

Aplikacja mobilna VWR SearchPad
Lokalizowanie produktów
w wielu laboratoriach lub
magazynach przy użyciu systemu GPS

EasyScan - szybki sposób
zamawiania
•

wygodne składanie zamówień

•

skanowanie gdziekolwiek i
kiedykolwiek produkt jest potrzebny

•

odczytuje kody kreskowe w
magazynie, prosto z półki w
laboratorium lub z
spersonalizowanego katalogu

•

zintegrowane z vwr.com

Więcej informacji na vwr.com/technologysolutions

| 3

vwr.com: Więcej sposobów na pozyskanie
potrzebnych informacji

Ułatwiania dla Twoich
procesów zaopatrzenia

Usprawnienie procesu zakupowego pozwala na skupienie się
na tym, co najważniejsze - stymulowaniu innowacji.

Business-to-Business (B2B)

Potężna wyszukiwarka

Literatura

• SZYBKIE znalezienie produktu:
»»numer artykułu
»»numer producenta
»»opis produktu
»»słowa kluczowe
• MSDS i Certyfikaty Analizy

• szeroki wybór katalogów i broszur
• interaktywne, animowane katalogi
• podgląd PDF online

Kompletne narzędzie do zamówień
•
•
•
•
•
•
•
•

dostęp do setek tysięcy produktów
dostępność produktów
ceny umowne
obieg zatwierdzenia zamówienia

VWR wprowadza nowy poziom automatyzacji i efektywności do
działań zakupowych, aby wspomóc kontrolę kosztów oraz wpłynać
na wzrost wydajności dzięki intergacjom Business-to-Business (B2B)
systemu e-Procurement Klienta.

Poprzez konsolidację, automatyzację i integrację
usługi integracji B2B VWR pozwalają na:

“Zamawianie przez stronę VWR jest bardzo proste. Śledzenie
statusu zamówienia jest proste. Świetna strona.”

•
•
•
•
•
•

“Bardzo szybki czas reakcji a kopia faktury dociera w chwilę!
5+ dla VWR!”

Standardowe typy wiadomości:

Co mówią nasi Klienci?

kontrola budżetu
niestandardowe katalogi

“VWR sprawiło, że składanie zamówień dla naszego
laboratorium odbywa się szybko i wygodnie.”

status zamówienia
dostęp do faktur i listów przewozowych

•
•
•
•

zarządzanie kosztami
konsolidację dostawców
zautomatyzowanie łańcucha dostaw
zintegrowany przepływ dokumentów
proste uzgadnianie faktur
widoczność zobowiązań (P2P)

zlecenie
potwierdzenie zlecenia
informacja o wysyłce z wyprzedzeniem
faktury

Opcje e-Katalogów:
• cXML Punchout (Store lub Level2)
• OCI Roundtrip
• pliki katalogów statycznych

Formaty danych:
•
•
•
•
•

Mobilne rozwiązania technologiczne VWR
Szybkość, wygoda i przejrzystość

VWR2Go

VWR Library

To, co najlepsze w vwr.com
na wyciągnięcie ręki...
swoboda działania z
aplikacją VWR2Go!

Przeglądaj katalogi i broszury
VWR na swoim tablecie i
smartfonie dzięki aplikacji
VWR Library!

• wybór spośród 13 języków
• dostępność produktów w czasie
rzeczywistym

• ceny umowne
• odnośniki do produktów
równoważnych

• zakupy oraz status zamówień
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Używając VWR Library możesz:

• wybrać język
• pobrać i zorganizować katalogi i publikacje
VWR “na półkach”

• przeglądać ulubiony katalog i wyszukiwać
produkty oraz rozwiązania, pozwalające
przyspieszyć odkrycia

• zaznaczać strony zakładkami
• link do informacji o produktach na vwr.com

cXML
xCBL
SAP XML IDOC
Text flat file (.txt)
OpenTrans

...dostępne poprzez następujące protokoły:
»»http(s)
»»AS2
»»FTP(S)
»»Email attachment file (EDI-Lite)

Dostawcy systemów e-Procurement:
•
•
•
•
•
•
•

SAP
Oracle
Ariba
Hubwoo
GHX
SciQuest
ponad 50 innych aplikacji, platform zakupowych oraz
dostawców rozwiązań dla faktur elektronicznych

EasyScan - szybki sposób zamawiania
VWR Easyscan to najwygodniejszy sposób zamawiania produktów dla potrzeb laboratorium.
Stwórz listę zakupową w parę chwil używając kodów kreskowych wygenerowanych na vwr.com

• zeskanuj produkt
• podłącz urządzenie do komputera
• zaloguj się do vwr.com
Prześlij listę ze skanera bezpośrednio do Koszyka!
Wszystko, czego Ci potrzeba to prosty w obsłudze i opłacalny skaner oraz oprogramowanie VWR EasyScan.
Więcej informacji na vwr.com/technologysolutions
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Zarządzanie zapasami artykułów laboratoryjnych
wspierane przez technologię VSR+
Technologia VWR zarzadzania zapasami, VSR+, umożliwia pełen przegląd Twoich
zapasów materiałów laboratoryjnych... od pojedynczego stanowiska pracy do
magazynów we wszystkich lokalizacjach w Twoim łańcuchu dostaw.

Zarządzanie sprzętem
Zarządzanie zasobami magazynowymi i zasobami
usług w Twojej organizacji
VWR MyEquipment Management łączy w sobie dane o Twoim
portfolio sprzętowym, harmonogramie konserwacji, zapasach
i zarządzaniu pracą sprzętu pozwalając na szybką i łatwą
administrację, monitorowanie i pomoc w podejmowaniu decyzji.

VSR+ może zostać dopasowane do Twoich wymagań, aby
pomagało Ci osiągać Twoje cele biznesowe. Zaczynając od
najmniejszego pomieszczenia laboratoryjnego kończąc na
działaniach na dużą skalę, korzystając z rozwiązań wewnętrznych
czy też zarządzanych przez VWRCATALYST, VSR+ jest dla Ciebie
doskonałym rozwiązaniem.

Dzięki VWR MyEquipment Management możesz:

Zwiększ produktywność i pracuj bardziej
wydajnie dzięki VSR+.
• zarządzanie zapasami w różnych lokalizacjach wspierane pracą
na kodach kreskowych, wydawanie i przyjmowanie

• wyszukiwanie produktów w każdej lokalizacji, zarówno w
laboratorium, jak i w magazynie

•
•
•
•

stworzyć centralne repozytorium sprzętowe wraz ze zdjęciami

•
•
•
•
•

szybko sprawdzić lokalizację sprzętu oraz jego status

zarządzać konserwacją sprzętu
monitorować wszystkie zlecenia naprawy i kontrakty serwisowe
przechowywać i mieć dostęp do dokumentacji oraz instrukcji
użytkowania sprzętu
minimalizować przestoje
tworzyć zlecenia naprawy
kontrolować koszty
tworzyć raporty w oparciu o najważniejsze wskaźniki

• zarządzanie stanami magazynowymi jakiegokolwiek produktu
dowolnego dostawcy

• zautomatyzowane zarządzanie zamówieniami
• konfigurowalne poziomy uzupełniania produktów
• automatyczne powiadomienia o zapotrzebowaniu i
zatwierdzeniu zamówienia

• potwierdzenia przyjęcia zlecenia i powiadomienia o dostawie
• standardowe raportowanie
• wsparcie dla najnowszych, różnorodnych przenośnych urządzeń
skanujących

VSR+ Mobile

VWR SearchPad
Rozwiązanie z zakresu
zaopatrzenia i wyszukiwania
produktów od laboratoriów
po wszelkiego rodzaju
lokalizacje magazynowe

VSR+

Dzięki skanowaniu kodów
kreskowych i kodów QR
posiadasz szybki dostęp do
całości zapasów

VWR SearchPad, VWR Lab Supplies Management oraz VSR+ Mobile to interfejsy
wyszukiwania działające w chmurze i przeznaczone do użytku przez naukowców i badaczy,
którzy korzystają obecnie z narzędzia zarządzania zapasami materiałów laboratoryjnych VWR
opartego na technologii VSR+.

• szybkie wyszukiwanie zapasów materiałów laboratoryjnych
• sprawdzanie alternatywnych lokalizacji, jeśli produkt jest niedostępny w obecnej lokalizacji
• wyniki wyszukiwania są sortowane według odległości

VWR MyEquipment
Management Mobile
Pomaga pracownikom i dostawcom usług serwisowych trzymać
rękę na pulsie dzięki mobilnemu dostępowi do danych o
urządzeniu.

• rejestracja nowego sprzętu, w tym wykonanie jego zdjęć
• identyfikacja sprzętu z użyciem kodów QR lub kodów
kreskowych

• możliwość sprawdzenia lokalizacji sprzętu

Mobilne rozwiązania technologiczne VWR
Szybkość, wygoda i przejrzystość

VWR SearchPad i VSR+ Mobile wymagają uprzedniego skonfigurowania VSR+
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Więcej informacji na vwr.com/technologysolutions

| 7

Austria

Germany

Portugal

Australia

VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Vienna
Tel.: +43 1 97 002 0
Fax: +43 1 97 002 600
E-mail: info@at.vwr.com

VWR International GmbH
Hilpertstraße 20a
D - 64295 Darmstadt
Freecall: 0800 702 00 07
Fax: 0180 570 22 22*
E-mail: info@de.vwr.com
*0,14 €/Min. aus d. dt. Festnetz

VWR International Material de Laboratório, Lda
Edifício Neopark
Av. Tomás Ribeiro, 43- 3 D
2790-221 Carnaxide
Tel.: 21 3600 770
Fax: 21 3600 798/9
E-mail: info@pt.vwr.com

VWR International, Pty Ltd.
Unit 1/31 Archimedes Place
Murarrie, Queensland 4172
Tel.: 1300 727 696
Fax: 1300 135 123

VWR International bvba
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464
3001 Leuven
Tel.: 016 385 011
Fax: 016 385 385
E-mail: customerservice@be.vwr.com

Hungary

Czech Republic

Ireland / Northern Ireland

VWR International s. r. o.
Veetee Business Park
Pražská 442
CZ - 281 67 Stříbrná Skalice
Tel.: +420 321 570 321
Fax: +420 321 570 320
E-mail: info@cz.vwr.com

VWR International Ltd /
VWR International (Northern Ireland) Ltd
Orion Business Campus
Northwest Business Park
Ballycoolin
Dublin 15
Tel.: 01 88 22 222
Fax: 01 88 22 333
E-mail: sales@ie.vwr.com

Denmark
VWR - Bie & Berntsen
Transformervej 8
2860 Søborg
Tel.: 43 86 87 88
Fax: 43 86 87 90
E-mail: info@dk.vwr.com

Finland
VWR International Oy
Valimotie 9
00380 Helsinki
Tel.: 09 80 45 51
Fax: 09 80 45 52 00
E-mail: info@fi.vwr.com

France
VWR International S.A.S.
Le Périgares – Bâtiment B
201, rue Carnot
94126 Fontenay-sous-Bois cedex
Tel.: 0 825 02 30 30 (0,15 € TTC/min)
Fax: 0 825 02 30 35 (0,15 € TTC/min)
E-mail: info@fr.vwr.com

VWR International Kft.
Simon László u. 4.
4034 Debrecen
Tel.: (52) 521-130
Fax: (52) 470-069
E-mail: info@hu.vwr.com

Sweden
VWR International AB
Fagerstagatan 18a
163 94 Stockholm
Tel.: 08 621 34 00
Fax: 08 621 34 66
E-mail: kundservice@se.vwr.com

Switzerland

VWR International PBI S.r.l.
Via San Giusto 85
20153 Milano (MI)
Tel.: 02-3320311/02-487791
Fax: 800 152999/02-40090010
E-mail: info@it.vwr.com

VWR International GmbH
Lerzenstrasse 16/18
8953 Dietikon
Tel.: 044 745 13 13
Fax: 044 745 13 10
E-mail: info@ch.vwr.com

The Netherlands

Turkey

VWR International B.V.
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam
Tel.: 020 4808 400
Fax: 020 4808 480
E-mail: info@nl.vwr.com

Pro Lab Laboratuar Teknolojileri Ltd.Şti.
a VWR International Company
Orta Mah. Cemal Gürsel Caddesi
Ördekcioglu Işmerkezi No.32/1
34896 Pendik - Istanbul
Tel.: +90216 598 2900
Fax: +90216 598 2907
E-mail: info@pro-lab.com.tr

Norway
VWR International AS
Haavard Martinsens vei 30
0978 Oslo
Tel.: 02290
Fax: 815 00 940
E-mail: info@no.vwr.com

VWR International Sp. z o.o.
Limbowa 5
80-175 Gdansk
Tel.: 058 32 38 200 do 204
Fax. 058 32 38 205
E-mail: info@pl.vwr.com

©2013 VWR International

VWR International Eurolab S.L.
C/ Tecnología 5-17
A-7 Llinars Park
08450 - Llinars del Vallès
Barcelona
Tel.: 902 222 897
Fax: 902 430 657
E-mail: info@es.vwr.com

Italy

Poland

WEJDŻ NA VWR.COM, ABY POZNAĆ
NOWOŚCI, OFERTY SPECJALNE I
UZYSKAĆ INFORMACJE O TWOIM
LOKALNYM VWR

Spain

China
VWR International China Co., Ltd
Rm.219, 2100 Dongming Road
Pudong New District
Shanghai 200123
Tel.:+86-21-5898 6888
Fax:+86-21-5855 8801
E-mail: info_china@vwr.com

India
VWR Lab Products Private Limited
135/12, Brigade Towers, 2nd Floor
Front wing, Brigade Road,
Bengaluru, India – 560 025
Tel.: +91-80-41117125/26 (Bengaluru)
Tel.: +91-2522-647911/922 (Mumbai)
Fax: +91-80-41117120
E-mail: vwr_india@vwr.com

New Zealand
Global Science - A VWR Company
241 Bush Road
Albany 0632, Auckland
Tel.: 0800 734 100
Fax: 0800 999 002
E-mail: sales@globalscience.co.nz

Singapore
VWR Singapore Pte Ltd
18 Gul Drive
Singapore 629468
Tel.: +65 6505 0760
Fax: +65 6264 3780
E-mail: sales@sg.vwr.com

UK
VWR International Ltd
Customer Service Centre
Hunter Boulevard - Magna Park
Lutterworth
Leicestershire
LE17 4XN
Tel.: 0800 22 33 44
Fax: 01455 55 85 86
E-mail: uksales@uk.vwr.com

ZPROVWRI2122-PL-MN

Belgium

