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PRE-CUREMENT UDBUDSPLANER – SKAB STYRING OG OVERBLIK OVER ORGANISATIONENS ANSKAFFELSESPORTEFØLJE 

PRE-CUREMENT UDBUDSPLANER 

Comdia Udbudsplaner er en integreret del af kommunikations- og managementmodulet Comdia Pre-Cure-

ment. Modulet hjælper den ordregivende myndighed med at skabe overblik over og styre anskaffelsesfa-

sens interne processer og sikrer, at der sker en klar og ensartet kommunikation til markedet og eksterne 

partnere. 

Omdrejningspunktet for modulet er den interne udbudsplan, hvor indkøbere opretter og arbejder med 

kommende og aktuelle udbud i et lukket back-end system. Anvender den ordregivende myndighed flere af 

modulets funktioner, vil det ligeledes være muligt at dele oplysningerne med eksterne samarbejdspartnere 

eller offentliggøre disse via de eksterne udbudsplaner. 

Den ordregivende myndighed får derved et komplet billede af anskaffelsesporteføljen samtidig med, at alle 

processer dokumenteres. 

  

 
HVORFOR ANVENDE PRE-CUREMENT UDBUDSPLANER? 

Systemet er udviklet i samarbejde med indkøbere og udbudskonsulenter i den offentlige sektor. Derfor er 

alle løsninger og funktioner også tilpasset de udfordringer og problemstillinger en ordregivende myndighed 

kan støde på i løbet af anskaffelsesfasen. Det giver et fleksibelt system, som bl.a. kan håndtere: 

 Kommunikationen med markedet: Hvad end ordregiver anvender leverandørlister eller ekstern ud-

budsplan sikrer modulet, at kommunikationen er gennemsigtig og dokumenteret. 

 Synliggørelsen af større udbud: Leverandører kan nemt holde sig opdateret på kommende udbud og 

indkøb. Det giver bedre muligheder for langsigtet planlægning og dialog, herunder bedre muligheder 

for forberedelse til kommende udbud og tid til at indgå i de rette samarbejder/konsortier. 

 Samarbejde med eksterne parter: Samarbejde på tværs af organisationer og indkøbsfællesskaber un-

derstøttes, hvilket gør det nemt altid at ajourføre organisationens anskaffelsesportefølje. 

 Projektplanlægning på udbud: Indkøberen kan let og enkelt planlægge sine opgaver samtidig med, at 

ledelsen får et komplet billede af tids- og ressourcestyringen på både medarbejder- og afdelingsniveau.   

Funktioner og opsætningsmuligheder kan variere alt efter abonnementstype. Basismodulerne er dog altid en del af grundpakken. 


