
MET GEMAK
BESPAREN OP INKOOP



ILEXYS
WIE ZIJN WIJ

ILEXYS is een inkooporganisatie die gespecialiseerd is in 
MRO-inkoop en tail-end-spend. 

https://docs.google.com/file/d/0B45uDxeaj5PISC12c1BWcms5UVU/preview


ILEXYS
GESCHIEDENIS

Gestart in 2006 vanuit een ZZP-rol binnen Honeywell

In 12,5 jaar tijd uitgegroeid naar een bedrijf met 14 
medewerkers. 

Wij verzorgen voor diverse klanten de indirecte inkoop en tail 
end spend. Ook beheren we bij een aantal klanten het 
magazijn en vullen we zelfs facilitaire functies.



ILEXYS
ONZE KLANTEN



ILEXYS
HOE BESPAREN WIJ

Wij kunnen onze klanten besparingen bieden doordat we:

- Inkoopvolumes bundelen. 

- Constant bezig zijn om de condities te verbeteren. 



ILEXYS
HOE BESPAREN WIJ

Wij kunnen onze klanten besparingen bieden doordat we:

- Altijd meedenken binnen uw processen. 

- Vaak bij onze klanten op locatie komen. 



ILEXYS
HOE BESPAREN WIJ

Wij kunnen onze klanten besparingen bieden doordat:

- Alle inkopers van ILEXYS ervaren inkopers met een 
technische achtergrond zijn.

- We onze systemen hebben ingericht om inkoopprocessen 
zeer efficiënt te laten verlopen.

- We eventueel uw magazijn kunnen beheren.



ILEXYS
HOE BESPAREN WIJ

Wij kunnen onze klanten indirecte besparingen bieden 
doordat:

- Uw mensen hoeven zelf niet op zoek naar leveranciers. 

- Wij ook uw factuurverwerking kunnen oppakken.



ILEXYS
MRO-INKOOP

ILEXYS heeft goede conditie-afspraken met diverse 
MRO-leveranciers, onder andere op het gebied van:

- Maatwerk, maakdelen, tooling, metaalbewerking.
- Gereedschappen. Van tang tot robot.
- Aandrijftechniek
- PBM’s en kleding
- Facility
- Kantoorartikelen
- Etcetera



ILEXYS
MRO-INKOOP

ILEXYS maakt geen verkoopmarge op de producten. Voor onze 
klanten geldt:

“Wat wij betalen, betaald onze klant ook.”



ILEXYS
TAIL END SPEND

80% van uw inkoopomzet loopt via 20% van uw leveranciers.
- Dit zijn uw A/B categorie leveranciers

20% van uw inkoopomzet loopt via 80% van uw leveranciers.
- Dit zijn uw C/D categorie leveranciers. De zogenaamde 

“staart” van uw inkoop.



ILEXYS
TAIL END SPEND

Vaak zijn dit:
- Kleine orders qua aantallen / waarde
- Eenmalige orders
- Orders van nieuwe / onbekende leveranciers.

Denk aan:
- Gebak voor een jubilaris
- Factuur voor een opleiding
- Zeer specifieke technische onderdelen



ILEXYS
TAIL END SPEND

U kunt deze 80% van uw leveranciers vervangen door één 
leverancier:



ILEXYS
TAIL END SPEND

ILEXYS zorgt er voor dat:
- Materialen / diensten waar nodig worden aangevraagd
- De goederen worden ingekocht
- De leverancier wordt betaald

De goederen / diensten worden door de leverancier van uw 
keuze geleverd. 

U krijgt een factuur van ILEXYS. Uw leverancier wordt betaald 
door ILEXYS.



ILEXYS
RÉSUMÉ

Door samen te werken met ILEXYS kunt u direct besparen op 
uw indirecte inkoop. Denk aan:

- Maatwerk, maakdelen, tooling, metaalbewerking.
- Gereedschappen. Van tang tot robot.
- Aandrijftechniek
- PBM’s en kleding
- Facility
- Kantoorartikelen
- Etcetera



ILEXYS
RÉSUMÉ

Door samen te werken met ILEXYS kunt u indirect besparen op 
uw interne processen. Denk aan:

- Gebruik maken van onze factuurverwerking. U ontvangt 
van ILEXYS 1 factuur per week voor alle bij ILEXYS 
ingekochte goederen / diensten.

- Uw tail end spend uitbesteden aan ILEXYS.



ILEXYS
MEER WETEN?

Wilt u weten hoe dit in de praktijk werkt?

Neem contact met ons op. Wij komen graag bij u langs om 
meer te vertellen over onze werkwijze en hoe we die op uw 
specifieke situatie kunnen toepassen.



BEDANKT
VOOR UW ATTENTIE

KUNNEN WE U HELPEN
UW INKOOP TE VERBETEREN ?


