Ta det säkra
före det osäkra!
• Prekvalificeringssystem
• Leverantörs- och produktregister
• Direktupphandlingsstöd
• Ekonomisk kontroll
• Avtalsöversikt

Sveriges största leverantörsdatabas för offentlig sektor!

Sveriges största leverantörsdatabas för offentlig sektor
Leverantörs- och produktdatabas
SafeTrade är Sveriges största leverantörs- och produktdatabas för offentlig
sektor. Basen består av uppgifter hämtade direkt ur ett 80-tal kommuners,
landstings och statliga myndigheters leverantörsreskontror och ny information tillkommer hela tiden. Informationen uppdateras och kontrolleras
kontinuerligt och fylls ständigt med nya uppgifter om leverantörer, produkter
och tjänster. Idag innehåller SafeTrade omkring 100 000 leverantörer.
Kommentus (Kommunförbundet) är en av aktörerna som står bakom
lösningen.

Hitta det du söker snabbt och enkelt
I SafeTrade är det enkelt att göra egna urval för att få fram en helhetsbild
över tänkbara leverantörer. Förutom fritextsökning finns en rad användbara
sökkriterier. Gör geografiska avgränsningar, sortera fram leverantörer i en
viss bransch, sök på enstaka ord, begrepp, namn, referenser, produkter och
tjänster, organisationsnummer, ort, telefonnummer, kommun, egna noteringar
och anteckningar mm.
Här finns också möjlighet att söka och kombinera en rad särskilda
sökkriterier såsom CPV-koder, SNI-koder, branschkoder mm.

Skapa egna listor för vidare bearbetning
När du funnit det du söker kan resultatet sparas i olika listor för vidare
bearbetning såsom bevakning, sändlistor mm. Du väljer om du vill ha
listorna för eget bruk eller göra dem tillgängliga för andra användare i
din organisation.

Kontrollera kostnadsfritt nya och gamla
leverantörer på några minuter
I SafeTrade får du snabbt besked om ekonomin är i ordning hos de
leverantörer som du avser att göra affärer med.
SafeTrade innehåller funktioner för kontinuerlig kreditbevakning och/eller
komplett kreditupplysning. Det ger dig som köpare möjlighet att redan i ett
tidigt skede prekvalificera både nya och befintliga leverantörer.
För att ha fortsatt kontroll kan du skapa egna bevakningslistor. Det ger dig
en tidig indikation om eventuella förändringar hos bevakade leverantörer.
Det kan till exempel gälla besked om namnändring, bokslut, rating, nya
betalningsanmärkningar, styrelse och aktiekapital. Som användare väljer du
själv när du vill ta del av informationen.

Skapa förfrågan (annons och förfrågningsunderlag)
SafeTrade är också integrerat mot upphandlings- och publiceringsverktyget
DIBUS. Med DIBUS skapar du förfrågningar på ett enkelt sätt. Här finns
webbaserade annonsmallar för alla typer av upphandlingar och inköp.
Verktyget hjälper dig som köpare att skapa en korrekt och tydlig förfrågan
(inköps/upphandlingsannons) samt att dokumentera hela processen. Till
annonsen bifogas enkelt filer och länkar.
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Kvalificeringsverktyget för offentlig sektor
Ordning på avtal och direktinköp

Dokumentation och egna noteringar
SafeTrade innehåller flera möjligheter att dokumentera information
om leverantörer. Personliga noteringar kan sparas per
leverantörspost.
Du väljer om du vill ha noteringarna för eget bruk eller göra dem
tillgängliga och sökbara för andra användare i din organisation.

E-anbud och elektronisk signatur
I SafeTrade ingår också verktyg för säker och juridiskt hållbar
kommunikation över Internet. Tjänsten är kostnadsfri och tillgängliga för både köpare och leverantörer som vill effektivisera inköpsprocessen med hjälp av e-anbud. Varje anbud som skickas över
Internet kan förses med en elektronisk signatur, försändelsen kan
förseglas, återkallas och övervakas. Förseglingen innebär att
anbudet är skrivskyddat och krypterat. Ett tidlås gör att mottagaren
inte kan öppna anbudsförfrågan före utsatt öppningsdatum.
Avsändaren får också – med automatik – ett kvitto på levererade
anbudsförfrågningar samt uppgift om när förfrågan öppnades.
Bakom lösningen står ChamberSign, ett
Handelskammarägt bolag.

Anmäl dig
redan idag!
Det är enkelt att komma
igång och att använda
SafeTrade.
Det är också kostnadsfritt
för användare inom kommuner, landsting och
statliga myndigheter att
använda SafeTrade.
Fyll i intresseanmälan på
talongen nedan så sänder
vi inloggningsuppgifter
med e-post inom några
dagar.

Nyfiken?
Har du frågor eller är
nyfiken på att veta mer är
du välkommen att höra av
dig på telefon:
08-591 139 40.

stAnvW060101

SafeTrade är också ett verktyg för att dokumentera och sprida
information i den egna organisationen om exempelvis befintliga
avtal.
I SafeTrade finns Kommentus samtliga avtal registrerade.
Det innebär att det är lättare att utnyttja och avropa befintliga avtal
och därmed skapa bättre avtalstrohet. SafeTrade gör också
direktinköpsprocessen effektivare. Det är lätt att hitta både företag,
produkter och tjänster.

Jag är intresserad av att kostnadsfritt få tillgång till Sveriges största leverantörsdatabas
för offentlig sektor. Sänd snarast mina inloggningsuppgifter med e-post.

________________________________________________________________
Organisation

___________________________________________________________
Namn

________________________________________________________________
Avdelning

___________________________________________________________
Befattning

________________________________________________________________
Adress

___________________________________________________________
E-post

________________________________________________________________
Postadress

___________________________________________________________
Telefon direkt

________________________________________________________________
Telefon

___________________________________________________________
Fax
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Varför SafeTrade?
•

En sökbar databas för prekvalificering av leverantörer.

•

Underlättar och effektiviserar
inköpsprocessen.

•

Alltid tillgång till aktuell och
tillförlitlig leverantörs- och
avtalsinformation.

•

Skapa personliga listor över
företag som du regelbundet vill
bevaka och kontrollera.

•

Avancerad sökning: fritextsökning
och/eller användbara sökkriterier.

•

Avgränsa din sökning geografiskt,
branschvis och/eller efter särskilda
kriterier såsom CPV-kod,
SNI-kod m fl.

•

Kreditbevaka kostnadsfritt
befintliga leverantörer.

•

Tillgång till komplett kreditupplysning.

•

Gör egna noteringar som – om du
vill – kan vara sökbara och synliga
för andra i din organisation.

Företag i samverkan
För snabbare och säkrare upphandling och kontroll

SafeTrade, Söderbyvägen 3C, 195 60 Arlandastad
Tel: 08-591 139 40, Fax: 08-591 290 15, E-post: info@safetrade.se

www.safetrade.se
Klipp, vik och tejpa

Porto
betalt

Frisvar
SafeTrade
Kundnummer 160 286 500
195 20 Märsta
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