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Skanska teki viisivuotisen sopimuksen IBX:n kanssa  

Maailman johtaviin rakennusyhtiöihin kuuluva Skanska on tehnyt viisivuotisen 
sopimuksen johtavan hankintapalveluiden ja ratkaisujen toimittajan IBX:n kanssa. 
Sopimukseen sisältyvät Skanskan sähköiset hankinta- ja ostoratkaisut Ruotsissa, 
Suomessa ja Norjassa.  

Sopimus jatkaa Skanskan ja IBX:n nykyistä yhteistyötä viidellä vuodella. Skanska on 
vuodesta 2004 lähtien hankkinut pohjoismaisille rakennustyömaille tarkoitettuja materiaaleja 
ja palveluita IBX eProcurement -alustan kautta. 70−80 prosenttia Skanskan liikevaihdosta 
koostuu ostetuista tuotteista ja palveluista, ja valtaosa hankintapäätöksistä tehdään 
paikallisesti tuhansilla eri rakennustyömailla. 
 
"Vaativan alkuvaiheen ja jatkuvan parannusohjelman jälkeen yhteistyömme IBX:n kanssa on 
kehittynyt Skanskan laajan hankintatoimen muutoksen kulmakiveksi, ja se tuo hyötyjä 
Skanskan liiketoimintaan. Siksi voimme luottavaisena tehdä uuden viisivuotisen sopimuksen 
IBX:n kanssa", Skanskan Pohjoismaiden hankintayksikön puitesopimuksista vastaava 
johtaja Mikael Sjölund kertoo. 
 
"Kun aloimme käyttää IBX eProcurement -ratkaisuja vuonna 2004, tavoitteemme oli 
kannustaa rakennusprojektien päälliköitä tilaamaan tuotteita ja palveluita järjestelmän kautta 
ja hyödyntämään näin puitesopimuksiamme. Tämä tavoite on saavutettu. Järjestelmän 
avulla tehdään vuosittain neljännesmiljoona sähköistä hankintaa. Se varmistaa materiaalien 
laadun ja vähentää kustannuksia koko rakennusprosessissa. Odotamme innolla IBX-
kumppanuutemme uutta vaihetta, jonka aikana keskitymme parantamaan laatua entisestään 
ja lisäämään uusia tuotteita ja palveluita järjestelmään”, Skanskan prosessijohtaja Daniel 
Höglund sanoo.  
 
Uusi sopimus sisältää täyden IBX eProcurement -ratkaisun oheispalveluineen sekä 
eRequest- ja eSourcing-ratkaisut. IBX Catalogue antaa käyttäjälle tuotetietoja. IBX Search 
Engine helpottaa tuotteiden ja palveluiden löytämistä, mikä edistää sopimusostamista. Kaikki 
ohjelmistot toimitetaan SaaS (Software as a Service eli ohjelmisto palveluna) -periaatteella, 
mikä varmistaa parhaan mahdollisen skaalattavuuden ja nopean käyttöönoton. 

"Olemme todella ylpeitä siitä, että Skanska on osoittanut luottavansa meihin uusimalla 
sopimuksen viideksi vuodeksi. Skanskan hankintatoiminnot ja sähköisen hankinnan käyttö 
ovat rakennusalalla uraauurtavia ja todistavat, että onnistunut sähköinen ostaminen vaatii 
paljon muutakin kuin vain tekniikkaa. Skanskan jatkuva tuoteluetteloiden sisällön laadun 
kehittäminen ja huippuluokan Service Desk edistävät ratkaisun käyttöä ja lisäävät 
sopimusostamista", IBX Finlandin maajohtaja Seppo Lönnqvist kertoo. 
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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 
 
Skanska 
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista 
yrityksistä. Skanskan asiantuntemus kattaa rakentamisen, toimitilojen ja asuntojen 
projektikehityksen sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet. Yrityksen 
palveluksessa on tällä hetkellä 55 000 työntekijää tietyillä kotimarkkina-alueilla Euroopassa, 
Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanskan pääkonttori on Tukholmassa, yritys 
on listattu Tukholman pörssiin ja myynti vuonna 2008 oli 144 
miljardia Ruotsin kruunua (13,8 miljardia euroa). 


