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Deltacare is gespecialiseerd in project- en 

inkoopapplicaties voor facilitaire organisaties. 

Deze producten gaan vergezeld van de 

bijbehorende dienstverlening.  

Deltacare heeft haar software zelf ontwikkeld.

Deltacare maakt inkoopproces inzichtelijk

Software�voor�de��
professionele�inkoopafdeling

De applicaties worden vooral weggezet bij de lokale 

overheid  en in de zorgsector, maar ook in andere 

marktsegmenten. Carla Blom: “DC-Projecten 

registreert de voortgang van projecten en biedt 

inzicht in de beschikbaarheid van de budgetten. Het 

wordt onder meer ingezet voor de projectbewaking 

van vastgoedbeheer in de zorg. Binnen DC-Inkoop 

kunnen inkopen geregistreerd worden voor onder 

meer projecten, voorraad of kosten.”

De software is modulair opgebouwd. Bovenop de 

basismodules kan bijvoorbeeld worden gekozen voor 

de module DC-Voorraad, DC-Aanvragen of 

DC-Factuurcontrole. De applicaties worden geleverd 

op basis van cloudtechnologie, waardoor klanten 

niet te maken krijgen met grote investeringen.

Consultancy

Deltacare kan voor de uitvoering van haar werk-

zaamheden terugvallen op circa honderd mede-

werkers. De consultants weten waar ze over praten. 

Ze kennen de taal van de branche waarin ze werken. 

De consultants helpen de klant de bedrijfsprocessen 

te omschrijven en te vertalen naar een optimale inzet 

van Deltacare modules. Hiervoor is het Deltacare 

Implementatie Model ontwikkeld. 

Inzichtelijk

Centrale vraag van de klanten is hoe ze het inkoop-

proces inzichtelijk kunnen maken. “Want daar 

ontbreekt het in de praktijk vaak aan,” zeggen 

directeur Carla Blom en business developer Frits 

van Muijlwijk. “Bij het inkooptraject kan veel mis 

gaan. Vaak ontbreekt de schakel tussen de 

eindgebruiker en de afdeling inkoop. Ook autorisatie 

is binnen dit proces een belangrijk onderdeel. 

Hiertoe biedt de module DC-Aanvragen een 

oplossing. Met deze module krijgt men meer grip 

op de verscheidenheid aan inkopen door mede-

werkers op verschillende locaties. Onze software 

maakt het gehele proces beheersbaar en inzichtelijk, 

van purchase to pay!” 

Carla Blom: “Deltacare heeft al vele bedrijven, 

organisaties en instellingen aan haar klantenkring 

mogen toevoegen. Zij hebben hun vertrouwen in 

Deltacare uitgesproken en daar zijn wij trots op.”

Besparing

Frits van Muijlwijk: “Door de inzet van onze software 

wordt het gehele proces helder, de workflow beter 

afgehandeld en kunnen grote besparingen worden 

bereikt. Ook wordt een betere onderhandelingspositie 

met leveranciers mogelijk. Geen overbodige luxe in 

deze tijd van bezuinigingen.”


