
Visma TendSign

Et moderne konkurransegjennomføringsverktøy 
(KGV) som effektiviserer og automatiserer rutinene

Innføring av elektroniske innkjøp i offentlig sektor er et viktig element i det offentlige fornyingsarbeidet. Målsettingene 
fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) er at alle offentlige virksomheter får mulighet til å bruke hensiktsmessig og 
brukervennlig funksjonalitet. Verktøyet skal bidra til forenklet gjennomføring av offentlige anskaffelsesprosesser. 
Standardisering og gjenbruk av informasjon er viktige stikkord i en slik effektivisering. En KGV-løsning skal også gjøre 
det enklere å etterleve lov om offentlige anskaffelser og ny forskrift om offentlige anskaffelser.

Med Visma TendSign blir det enklere for statlige og kommunale innkjøpere å gjennomføre anbuds-konkurranser på en 
korrekt og effektiv måte. Den effektiviserer innhenting av tilbud ved mindre anskaffelser, og den sørger for hel- 
elektronisk gjennomføring av alle typer store anskaffelser. Løsningen er et internettbasert verktøy som understøtter 
alle de prosedyrene som skal benyttes ved offentlige anskaffelser. Verktøyet gjør det mulig å etterprøve alle ledd i 
anskaffelsesprosessen, noe som vil føre til økt gjennomsiktighet.

6 gode grunner

Effektiviserer og forenkler alle rutiner i hele anbudsprosessen

Enklere å etterleve LOA/FOA 

Bruk av standard malverk

Forenkler dokumentasjon med elektronisk sporbarhet

Automatiserer dataflyten med integrasjon mot løsninger for elektronisk innkjøp og fakturabehandling

Gir besparelser med økt avtalekvalitet og bedre utnyttelse av leverandørmarkedet

•

•

• 

• 

• 

• 



Mer informasjon:
visma.no/tendsign

Visma TendSign er en helhetlig og sikker KGV-løsning for automatisering av anbudsprosessene mellom 
offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet. Løsningen er brukervennlig og kostnadseffektiv. Gevinstene er 
mindre papir, færre møter og redusert tidsbruk – for både oppdragsgivere og leverandører.

Solid støtte gjennom hele anbudsprosessen

Støtter alle anskaffelser

Visma TendSign er en fullverdig løsning for alle 
offentlige oppdragsgivere som dekker alle typer 
anskaffelse. Verktøyet støtter alle anbudsprosedyrer iht. 
LOA/FOA del I, del II og del III, også elektronisk auksjon.

Effektiv standardisering

Kjernen i Visma TendSign er et forhåndsdefinert sett av 
maler som støtter prosessene og rutinene i alle 
fasene av en offentlig anskaffelse. Det betyr at de offentlige 
innkjøperne sparer tid i forberedelsesfasen, gjennom-
føringsfasen, evalueringsfasen og avslutningsfasen.

Automatiserte rutiner

Løsningen har et kunngjøringsskjema som er integrert 
direkte mot Doffin/TED, dermed blir kunngjøringen av 
konkurranser og kontraktstildelingen enklere.

Innkjøperne oppretter konkurransegrunnlaget i KGV-
løsningen, og leverandørene leverer tilbudene elektronisk, 
med høy sikkerhet. En meldingsfunksjonalitet i løsningen 
gir oppdragsgiveren full oversikt over framdriften i 
pågående konkurranser. Rutinene rundt selve tilbuds- 
behandlingen blir automatisert, noe som gjør evalueringen 
av innkomne tilbud rask og effektiv.
Full sporbarhet og enkel dokumentasjon

Alle aktiviteter loggføres automatisk i løsningen. Det gir 

full sporbarhet og dokumentasjon av all korrespondanse 
om vesentlige forhold og beslutninger, gjennom hele 
anskaffelsesprosessen.

Effektiv kontraktsadministrasjon

Visma TendSign har innholdsrik funksjonalitet for enkel og 
effektiv publisering av inngåtte avtaler. Dermed får alle 
brukere som er berørt av de respektive avtalene tilgang 
til informasjon om avtalene og hvilke leverandører som 
virksomheten skal benytte. 

I tillegg til at det gjør avtaleadministrasjonen enklere for 
de ulike brukerne, er det mulig å samhandle elektronisk 
rundt evalueringer, gjennomføre minikonkurranser og 
administrere reforhandlinger. Brukertilgangen kan styres 
etter roller, brukersteder, leverandører og avtaler.

Effektiviserer anbudsprosessen, og gjør det enklere å samarbeide
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Visma Opic AS tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i dette produktarket, 
og påberoper seg retten til å endre oppgitte spesifikasjoner uten varsel.


