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Saab teki IBX:n kanssa kolmivuotisen sopimuksen sähköisestä 
hankinnasta 

Puolustus- ja turvallisuusalan yritys Saab on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen 
johtavan hankintapalveluiden ja -ratkaisujen toimittajan IBX:n kanssa. Sopimukseen 
sisältyy IBX:n ratkaisuja ja palveluita sähköistä hankintaa ja ostoa varten.  

Sopimus jatkaa Saabin ja IBX:n vuonna 2003 alkanutta yhteistyötä. Saab aloitti 
kunnianhimoisen ostotoimintojen ja prosessien keskittämishankkeen, jonka tarkoituksena on 
tehostaa epäsuoria hankintoja. Operatiivinen ostaminen automatisoitiin IBX eProcurement -
ratkaisulla.  
 
"Olemme kuudessa vuodessa siirtyneet täysin hajautetusta ostotoimesta keskitettyyn malliin. 
Tämä prosessi on vähentänyt toimittajien määrää huomattavasti ja laskenut epäsuorien 
materiaalien keskimääräistä hintaa nykyisten puitesopimustemme avulla", sanoi Saabin 
ostojohtaja Fredrik Axelson. "Nyt pyrimme kasvattamaan sisältöä ja lisäämään käyttöä 
entisestään." 
 
Keskittäminen on tuonut säästöjä koko organisaatiossa. Prosessin alussa Saabilla oli 
käytössään noin 1400 tulostinta, jotka oli vuokrattu eri sopimuksilla useilta toimittajilta. Saab 
halusi vähentää kuluja ja hallinnointia vuokraamalla kaikki tulostimet yhdeltä toimittajalta ja 
maksamalla sivumäärän mukaan. Pelkästään tämä muutos on säästänyt 1,6 miljoonaa 
euroa tulostinkuluissa. 
 
"Saab on onnistunut tekemään suuria muutoksia ostotoimeen vuodesta 2003 lähtien. 
Olemme todella ylpeitä, että saamme jatkaa hankinnan kehittämistä yhteistyössä vielä kolme 
vuotta. Jatkossa tavoitteemme on tuoda Saabille entistä enemmän hyötyä tehokkaan 
hankinnan avulla", IBX Finlandin maajohtaja Seppo Lönnqvist kertoo.  
 
Uusi sopimus sisältää IBX eProcurement -ratkaisun sekä IBX Content Services-, IBX Search 
Engine-, IBX Business Intelligence- ja Connectivity-ratkaisut. Uutta sopimusta on laajennettu 
siten, että siihen kuuluvat myös IBX eSourcing sekä Service Desk Source. Kaikki ohjelmistot 
toimitetaan SaaS (Software as a Service eli ohjelmisto palveluna) -periaatteella, mikä 
varmistaa parhaan mahdollisen skaalattavuuden ja nopean käyttöönoton. 
 
Lisätietoja:  
 
Fredrik Axelson, ostojohtaja, Saab, puhelin: +46 73 418 11 38, sähköposti: 
fredrik.axelson@saabgroup.com 
 
Seppo Lönnqvist, maajohtaja, IBX Finland, puhelin: +358 (0)50 4060821, sähköposti: 
Seppo.Lonnqvist@ibxgroup.com 



Eva Svensson, markkinointi- ja viestintäjohtaja, IBX, puhelin: +46 8 5030 4242, sähköposti: 
eva.svensson@ibxgroup.com  
 
 
IBX 
IBX on sähköisten hankintapalveluiden edelläkävijä, jonka kattavat Efficient Purchasing -
palvelut tuovat asiakkaalle merkittävää lisäarvoa alentamalla tuotteitten ja palveluitten 
kokonaishankintahintoja, parantamalla hankintasopimusten noudattamista sekä 
tehostamalla hankintaprosesseja. IBX palvelee asiakkaitaan globaalisti tarjoamalla 
hankinnan parhaat työkalut, vankkaan kokemukseen pohjautuvat asiantuntijapalvelut sekä 
laajan toimittajaverkoston. IBX toimistot sijaitsevat Tukholmassa, Antwerpenissa, 
Kööpenhaminassa, Frankfurtissa, Helsingissä, Milanossa, Oslossa, Oxfordissa ja Pariisissa. 
www.ibx.fi 
  
Saab 
Saab tuottaa kansainvälisille markkinoille maailman johtavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, 
jotka vaihtelevat sotilaallisesta puolustuksesta turvallisuuslaitteisiin. Saabilla on toimintoja ja 
työntekijöitä kaikilla mantereilla, ja yritys ottaa jatkuvasti käyttöön ja kehittää uutta tekniikkaa 
asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan. 
 
 

 


