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manuelle arbejdsgange 

med leverandørfakturaer 
der ikke behøver at 

spilde jeres tid i 2021

Hvordan økonomiafdelingens processer digitaliseres 
så de ineffektive processer udgår
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Hvilke processer der er ineffektive kan variere fra virksomhed 
til virksomhed, men ét af   de områder der opnås det største 
afkast på - økonomisk og ressourcemæssigt - er når 
processerne, der indbefatter store mængder papir 
og manuel håndtering af disse, digitaliseres. 

Rigtig god læselyst.

Torben Kristensen 
Salgs- & markedschef

EDH Technology

90%
Digitalisering sparer vores kunder 
for op til 90% af tiden med 
håndtering af fakturaer og 
minimerer risikoen for fejl.

Når du har læst e-bogen, vil du have 5 konkrete 
idéer til, hvordan du kan spare rigtig meget energi og tid 
i økonomifunktionerne.

Torben Kristensen
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”

”
MANUEL GODKENDELSE AF 
FAKTURAER

PROBLEMET MED 
INDKOMMENDE FAKTURAER

Din bogholder bliver hurtigt en 
“gatekeeper” for de fakturaer, der 
bliver sendt til virksomheden. Han 
eller hun skal finde ud af, hvad der 
skal godkendes og hvem, der i så 
fald skal godkende. 

ARBEJDSGANGEN

Den typiske arbejdsgang fungerer 
således, at økonomiafdelingen 
modtager en mail med fakturaerne.

Økonomiafdelingen distribuerer dem 
videre til godkendere eller ledere til 
godkendelse e-mail eller i fysisk form 
som udskrevet A4 på skrivebordet. 

Den arbejdsgang gentages hver 
gang, der kommer en faktura, 
hvilket sker flere gange dagligt.

EN FAKTURAGODKENDELSE 
TAGER MELLEM 10 

OG 20 DAGE

Selv i de mest finjusterede og 
disciplinerede afdelinger efterlader 
de manuelle processer arbejdet med 
f.eks. tilgodehavender sårbare over 
for ineffektivitet, når faktura 
mængden er høj.

MANUELLE PROCESSER

Manuelle processer fører til 
betydeligt højere behandlings-
omkostninger - både med hensyn 
til tid og arbejdskraft - men også 
større risiko for manglende 
overholdelse af revisionskrav.

Ud over høje økonomiske 
omkostninger, er de manuelle 
processer ved fakturahåndtering 
modtagelige for fejl.

Sådan spilder du tiden i dag:
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MINIMÉR OMKOSTNINGERNE

Flere af udfordringerne og 
omkostningerne ved faktura-
håndtering, kan minimeres ved at 
digitalisere udvalgte processer.

OMKOSTNINGER PR. FAKTURA

Fra et økonomisk synspunkt kan 
omkostningerne ved behandling 
af fakturaer variere dramatisk 
afhængigt af hvor lang- og hvor 
automatiseret godkendelses-
process er.

MINIMÉR MANUELLE OPGAVER

Med et system til faktura-
godkendelse undgår du at spilde din 
og dine kollegaers tid. Det er slut 
med at følge op på- og jagte kollegaer 
rundt på kontoret, med fakturaer du 
skal have godkendt.

De undgår unødigt at skulle under-
søge hvilke godkendere, der skal 
modtage og godkende fakturaer.

AUTO-VIDERESEND 

Vi har et system, der blandt andet 
kan auto-videresende kreditorbilag 
direkte til godkender, så brugerne 
undgår at spilde tiden på at gøre det 
manuelt.

Omkostninger pr. faktura ligger 
mellem 150 og 500 kr. før det 
digitaliseres.

DIGITALISERING AF 
FAKTURAGODKENDELSER

Løsningen:

Fordele:
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MANUEL GENNEMGANG AF 
INDKØBSORDRER

MANUEL GENNEMGANG

En fast del af det daglige arbejde 
bliver hurtigt en gennemgang af 
indkøbsordrer og at sammenligne 
dem med de kreditorfakturaer, der 
er kommet ind. 

Det er den samme dans, der laves 
hver gang et indkøb er gjort, og 
leverandøren sender en faktura. 

MANUEL SAMMENLIGNING

Kreditorfaktura skal matches med 
indkøbsordrer fra ERP system.

Ligger den ikke i systemet, må du gå 
til indkøbsafdelingen og få dem til at 
finde den frem. 

EN RESSOURCETUNG PROCES

Først på dette tidspunkt kan du 
sammenligne ordren med fakturaen 
og finde ud af, om der er et match 
mellem dem. 

Du kan nok regne ud, at der ikke skal 
mange daglige indkøb til, før det 
bliver en ressourcetung proces. 

AFVIGELSER

Hver gang der sker et indkøb i 
virksomheden, skal fakturaen 
matches op mod den aftale og pris, 
som indkøbsafdelingen aftalte. 

Når oplysningerne på fakturaen ikke 
stemmer med aftalen, opstår der en 
afvigelse.

Den afvigelse skal gennemgås og 
videresendes til indkøbsafdelingen. 

Sådan spilder du tiden i dag:
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AUTOMATISERING AF 
GENNEMGANG 
 
I stedet for at gennemgå samtlige 
indkøbsordrer og sammenligne 
med fakturaen, kan dette 
automatiseres.

AUTOMATISERING AF 
MATCH

Med vores system, ediva, kan du 
automatisk matche bilag op imod 
indkøb og varelinjer.

Det betyder, at der ikke er en ansat, 
som manuelt skal lokalisere, gennem-
se og sammenligne bilag med 
indkøbsordrer.

Det skaber gennemsigtighed.

SÅDAN VIRKER DET

Vi bruger ediva Indkøbsordrematch. 

Da ediva er integreret med ERP og 
faktura-mailadresse, registreres det 
automatisk, når en faktura 
modtages. 

Indkøbsordrer synkroniseres overfra 
virksomhedens ERP og ediva 
analyserer og matcher fakturaer og 
indkøbsordrer op imod hinanden.

Skulle det ske, at der ikke er et match 
mellem indkøbsordrer og fakturaen, 
bliver du orienteret herom. 

Stemmer det overens, bliver du ikke 
forstyrret i dine øvrige arbejdsopgaver, 
da du ikke manuelt skal lokalisere, 
gennemse og sammenligne bilag 
med indkøbsordrer. 

AUTOMATISK GENNEMGANG AF 
INDKØBSORDRER

HAR DU TÆNKT PÅ … 

Ved du hvor meget tid, I bruger på 
manuelt at gennemgå indkøbsordrer 
og at sammenligne dem med 
kreditorfakturaerne?

Med Indkøbsordrematch skal de ikke 
længere gennemgås manuelt. 

Der skabes et automatisk match. 

Løsningen:
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MANUEL AFLØFTNING OG 
INDTASTNING AF DATA

MANUELLE PROCESSER

Bogholderiet bruger ofte en betydelig 
mængde ressourcer på manuelt at 
indtaste, verificere, rette og opdatere 
oplysninger fra kreditorfakturaer. 

I dag modtager de fleste 
virksomheder i Danmark op til 
80% af deres fakturaer som e-mail.

80%
20% modtages i .XML eller .UBL 
format. Herudover modtager en 
typisk virksomhed et lille antal 
som fysisk papirfaktura.

20%

STORT BEHOV

Så behovet for at effektivisere
manuelle arbejdsgange indenfor 
fakturahåndtering har aldrig været 
større.

Mængden af data gør det ofte svært 
at opretholde sikkerheden af   
finansielle oplysninger og at holde 
styr på eventuelle beskatninger og 
juridiske standarder. 

HVORNÅR KAN DET 
BETALE SIG AT DIGITALISERE?

Som en god tommelfingerregel kan 
det betale sig, fra 3.000 bilag årligt.

KAN DET VIRKELIG BETALE 
SIG?

De fleste mellemstore virksomheder 
har i snit mellem 20.000 - 50.000 
indkomne bilag om året, der skal 
tastes over i regnskabsprogrammet 
manuelt.

Sådan spilder du tiden i dag:
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INTELLIGENT FAKTURASCANNING 
OG DATAFANGST

UNDGÅ TRIVIELT 
INDTASTNINGSARBEJDE

Den typiske manuelle arbejdsgang 
kender du sikkert. Du modtager et 
bilag på e-mail eller som et fysisk 
dokument. Bilaget verificeres før det 
skal indtastes i jeres økonomisystem.

Stemmer bilaget ikke overens med 
den indkøbet, eller er oplysningerne 
fra kreditorfakturaer ikke korrekte, 
skal disse tilrettes.

Intelligent fakturascanning og 
datafangst, effektiviserer det trivielle 
indtastningsarbejde. 

INTEGRATION I ERP

Vælger du en løsning, der kan 
integreres direkte i jeres regnskabs-
program, hvor størstedelen af bilag 
skal indscannes til, bliver de 
automatisk afløftet og indtastet.

Det kan ediva Capture.

Minimering af tastefejl, hurtigere proces af forretnings-
dokumenter og arkivering

Kan også håndtere andre dokumenttyper, f.eks. følgeseddel 
som skal tilknyttes en faktura i samme arbejdsgang

Integreret med alle gængse ERP-systemer eller andre 
virksomhedssystemer

Capture håndterer også flere selskaber i ét og samme view

Digitalisering af indkommende fakturaer giver en mere 
effektiv fakturabehandling i virksomheden - og det sparer tid

5 fordele ved ediva Capture der kan ses på bundlinjen:

Løsningen:
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VÆLG ÉN LØSNING SOM KAN 
HÅNDTERE FLERE DOKUMENTTYPER

ET UTAL AF SYSTEMER

I løbet af en arbejdsdag kommer vi 
hurtigt til at operere i et utal af 
systemer. 

Det kan derfor være sund fornuft at 
samle så meget som muligt i samme 
løsning. 

Det er både en fordel, fordi du 
slipper for at skulle skifte imellem 
løsninger, men bestemt også fordi 
det oftest betyder, at data fra de 
forskellige opgaver kan benyttes 
på tværs af arbejdsgange.

DET SKAL VÆRE FLEKSIBELT

Du bør sigte efter en fleksibel 
fakturascanning og intelligent 
datafangst software, som kraftigt 
reducerer indtastningsarbejdet.  
 
Samtidig skal det validere faktura-
oplysninger med virksomhedens 
regler og oplysninger fra ERP-
systemet.

DOKUMENTTYPER

Vælg en løsning der kan håndtere 
forskellige dokumenttyper, som kan 
effektivisere andre områder som er 
beslægtet med kreditorhåndteringen 
eks. følgesedler, kontrakter mfl.
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CERTIFIKATER

Dokumenttyper som 
certifikater, hvor kritisk data 
skal tastes fra dokumentet 
og indtastes i et andet 
virksomhedssystem som 
ERP-systemet. 

Vælg en løsning der automatisk 
håndteresom kan håndtere flere 
dokumenttyper og automatisk 
afløfter data og sender videre til 
ERP-systemet.

Også dokumenttyper som 
kontrakter i enhver form kan 
oftest også være en 
tidskrævende og triviel 
opgave at taste fra. 

KONTRAKTER

ARBEJDSSEDLER OG 
VEJESEDLER

Andre dokumenttyper, som 
arbejdssedler og vejesedler 
indenfor især bygge- & 
anlægsbranchen, er også 
meget tidskrævende. 

VÆLG ÉN LØSNING SOM KAN 
HÅNDTERE FLERE DOKUMENTTYPER

FØLGESEDLER 

ediva kan automatisk tilknytte 
følgesedler til fakturaer, så 
brugerne har et samlet overblik.

Indkøb kan opdateres direkte 
fra ediva.

KONTOUDTOG

Få automatisk afløftet data fra 
kontoudtog eks. mastercard, 
som ofte er meget tids-
krævende for økonomi-
afdelingen at verificere.
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MANUELT OMKOSTNINGS- OG 
LIKVIDITETSOVERBLIK

EN TUNG OG MANUEL 
PROCESS

At danne sig et overblik over 
virksomhedens omkostninger og 
likviditet har for mange økonomi-
afdelinger, været en tung opgave. 

EN BUNKE PAPIRER ELLER 
OPTIMISTISKE EXCEL ARK

Flere virksomheder bruger månedlige 
opfølgninger, så økonomichefen, 
direktøren og bestyrelsen ser 
overblikket over, hvad omkostninger-
ne har været indtil dags dato og 
hvordan likviditeten ser ud. 

Det er noget af en opgave, hvis dette 
beløb skal findes frem i papirbunker 
eller excelark og sammenlignes med 
data fra e-mail indbakken, fakturaer, 
bankudtog.

DE REALISEREDE 
OMKOSTNINGER

Når de realiserede omkostninger 
lægges op mod det lagte budget, og 
alle kan se, hvordan likviditeten ser 
ud, kan det være svært at se, hvor i 
budgetterne der blev regnet forkert.

Så må du igang med at lave endnu 
en søgning. 

HVAD HAR VI BETALT DET 
SENESTE ÅR?

Når der så bliver stillet et spørgsmål 
om, hvad vi har betalt en specifik 
leverandører for i løbet af det sidste 
år, skal der sorteres på udgifterne til 
netop denne leverandør. 

”Og hvad med vores andre 
underleverandører?”

Så må du igang igen.

Sådan spilder du tiden i dag:
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ET AUTOMATISK, DYNAMISK OG 
KORREKT OVERBLIK

EN STOR TIDSMÆSSIG 
BESPARELSE 

Ved at digitalisere processen med at 
få et omkostnings og likviditets-
overblik vil du få en betydelig tids-
besparelse. Det, der før var en lang, 
tung og manuel proces kan komplet 
automatiseres.

OVERBLIKKET DANNER 
SIG SELV

Da fakturaer kommer direkte ind i 
systemet, bliver der automatisk 
lavet udregninger - og du har det 
fulde overblik. Det er dynamisk og du 
vil altid have et korrekt øjebliksbillede 
af, hvordan det ser ud. 

HVORDAN VIRKER DET?

Hos EDH bruger vi ediva til at skabe 
omkostnings- og likviditetsoverblik. 

Da fakturaer bliver scannet direkte 
ind i ediva, er de første grundsten 
for et solidt grundlag allerede lagt. 

Løsningen har adgang til både 
kreditorbilag og indkøb.

EN AUTOMATISK PROCESS

Da dataene allerede er i systemet, vil 
du altid have et dynamisk og 
opdateret overblik over, hvordan 
jeres omkostninger og likviditet ser 
ud. 

Du kan sortere på forskellige 
leverandører, tidsperioder og meget 
mere. 

Det er let at sammensætte og 
udtrække netop den rapport, du 
har brug for.

Løsningen:
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MANUEL BILAGSHÅNDTERING 
OG FREMSØGNING

HVOR ER DINE BILAG NU? 

En funktion der ofte modtages med 
stor begejstring i landets økonomi-
afdelinger, er muligheden for at frem-
søge bilag. 

Som udgangspunkt er bilag jo ikke 
søgbare. Enten fordi de ligger i en 
fysisk bunke på skrivebordet eller i 
en mappe på reolen.

DEN BEDSTE CHANCE

Den bedste chance er ofte at søge 
efter dem i e-mail indbakken. 

Typisk er det kun enkelte 
medarbejdere i virksomheden der 
har overblikket over, hvor den enkelte 
faktura skal findes.

37MIN 8%

En undersøgelse* foretaget af AIIM 
viser, hvor meget tid administrative 
medarbejdere i gennemsnit bruger 
på at søge og håndtere information 
i løbet af en arbejdsdag.

37 minutter om dagen. 
Eller hvad der svarer til 8% 

af arbejdsdagen.

* Læs hele undersøgelsen her

DAGLIGE FORSTYRRELSER

Enhver der sidder i en økonomi-
afdeling kender omfanget af den tid, 
der bliver brugt på at servicere 
virksomhedens øvrige medarbejdere. 

Ofte er det henvendelser fra kollegaer, 
der skal bruge hjælp til at finde et 
specifikt bilag frem.  

Sådan spilder du tiden i dag:
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SØGBARE, DIGITALISEREDE 
OG SAMLEDE BILAG

EN STOR VÆRDI

At komme væk fra bunker af papir, 
og have bilagene digitalt i sig selv, 
kan give en følelse af værdi for 
mange. 

Der, hvor det virkelig tager kegler 
er dog, når alle fakturaer og bilag er 
samlet i ét system. Du kan se dem i 
ediva eller direkte i Jeres ERP system. 
Det gør dem alle tilgængelige på ét 
sted, det er let tilgængeligt og det er 
sikkert.

SIKKERHED

Da GDPR fyldte mange af vores 
samtaler i 2018, blev vi alle nødt til at 
revurdere vores dokumenthåndtering. 

Med en løsning som ediva er du sikker 
på at jeres system overholder 
lovgivningen.

SØGBART

Når alle bilag er søgbare skæres en 
hel del manuelt arbejde væk. Det er 
let og hurtigt at fremsøge specifikke 
bilag, afsendere, modtagere og 
meget mere.

DEN GRØNNE FORDEL

Når alle bilag ligger i systemet, er der 
endnu en fordel. Det er miljømæssige 
og økonomiske fordele i, at I ikke 
længere skal udskrive store 
mængder af bilag. 

Det bliver til rigtig mange udskrevne 
sider årligt. 

MEDARBEJDERE KAN SELV

Det er muligt for medarbejdere selv 
at søge efter bilag på både desktop 
og mobile enheder. Hvorfor bog-
holderiet ikke så ofte forstyrres i 
deres øvrige opgaver, for at 
fremsøge et bilag.

VIDSTE DU...

Det tager i gennemsnit 25 
minutter at finde tilbage i et 
fokuseret stadie, efter en 
distraktion*.

Det er 25 minutter hver gang 
der bliver efterspurgt et bilag + 
den tid, det tager at finde bilaget 
frem.

* Læs hele undersøgelsen her

Løsningen:

https://edh-tech.dk/?utm_source=Giveaway&utm_medium=PDF&utm_campaign=Footer&utm_term=Logo
https://edh-tech.dk/?utm_source=Giveaway&utm_medium=PDF&utm_campaign=Footer&utm_term=Logo
https://www.ics.uci.edu/~gmark/chi08-mark.pdf
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Sådan!
Du har nu læst de 5 processer, som 
vi typisk oplever er gammeldags -
og ineffektive i danske økonomi-
afdelinger, der består af bare én 
person - eller et helt team. 

Faktisk har andre sparet helt op til 
90% af tiden, på disse 5 processer.

Derfor håber jeg, at du er blevet 
klogere på, hvorhenne processerne 
kan forbedres - og hvor 
besparelserne ligger.

Venlig hilsen

Torben Schmidt Kristensen
Salgs- & markedschef
EDH Technology

tsk@edh-tech.dk

www.edh-tech.dk

27 62 41 00

EDH Technology

Hammershusvej 8B
7400 Herning

Tlf. 7020 0760
www.edh-tech.dk
info@edh-tech.dk

”

”Få en gratis demonstration, 
hvor jeg kan vise dig den 
software, der bruges til at 
digitalisere og automatisere 
disse processer

Hvis du kunne tænke dig en 
gennemgang, så book den med det 
samme herunder.

Til den online gennemgang, får du 
syn for sagen og kan se, hvordan 
vores løsning ville fungere for din 
virksomheds økonomiafdeling. 

Det er ganske uforpligtende.
Jeg glæder mig til at vise dig 
systemet. 

Book en demonstration her

Torben Kristensen

https://edh-tech.dk/?utm_source=Giveaway&utm_medium=PDF&utm_campaign=Footer&utm_term=Logo
https://edh-tech.dk/?utm_source=Giveaway&utm_medium=PDF&utm_campaign=Footer&utm_term=Logo
mailto:tsk%40edh-tech.dk?subject=
tel:+4527624100
tel:+4570200760
http://www.edh-tech.dk
mailto:info%40edh-tech.dk?subject=
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