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Verden forandrer sig hele tiden og søgningen efter 
værktøjer, som kan være med til at effektivisere især 
manuelle rutiner og arbejdsgange er højt prioriteret i de 
fleste virksomheder. 

Mange søger i øjeblikket at strømline de arbejdskrævende 
manuelle processer gennem strategisk forandringsledelse, 
strukturering af processer og digitalisering. 

Interessen og efterspørgslen betyder også at der er 
kommet flere udbydere til markedet. 

Og det er her du skal være opmærksom. 
Ikke alle udbydere af fakturahåndtering passer lige godt 
til alle virksomhedstyper. Men det kan være svært at 
gennemskue hvem der vil være den rette samarbejds-
partner for netop jer. 

For at guide dig i den rigtige retning, har jeg derfor lavet 
en lille tjekliste over 7 spørgsmål du skal stille den 
udbyder du taler med. 

Rigtig god læselyst.

-Torb en Kris t en s en
Torben Kristensen 

Salgs- & markedschef
EDH Technology
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1.  Forstår udbyderen sig på forretningsprocesser?

Eller er det ren teknik for dem?  
En dygtig udbyder kan hjælpe med at skabe de løsninger 
der passer til jeres forretningsprocesser.

2.  Hvordan fungerer implementeringen?

Tager de hånd om hele processen med implementeringen? 
Eller skal de bruge 3. parts produkter for at få det til at virke?

3.  Kan løsningen integreres med jeres nuværende økonomisystem(er)? 

4. Kan løsningen tilpasses jer, eller er det jer der skal tilpasses løsningen?

5.  Hvordan er muligheden for support? 

Er det inhouse ved udbyderen? 
Og hvem får du fat i når du kontakter dem? 
Hvornår er der telefontid?

6. Er systemet fleksibelt og kan det tilrettes, når I har  
 brug for det ?

7.  Kan systemet håndtere andre dokumenttyper end 
 fakturaer?

Det kan være en stor fordel at vælge en løsning der også 
kan håndtere dokumenttyper som f.ek.s følgesedler, 
certifikater, kontrakter, arbejdssedler mfl.
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Sådan!
Du har nu læst de 7 sprøgsmål du 
skal stille, inden du vælger faktura-
håndteringssystem.

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

Vi har igennem de sidste to årtier 
hjulpet mere end 500 virksomheder 
med at spare op til 90% af deres 
arbejdstid med digital faktura-
håndtering.

Venlig hilsen

Torben Schmidt Kristensen
Salgs- & markedschef
EDH Technology

tsk@edh-tech.dk

www.edh-tech.dk

27 62 41 00

”

”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
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EDH Technology

Hammershusvej 8B
7400 Herning

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