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Hvem er City Lift

City Lift har bl.a. en grøn virksomhedsprofil og er igang med at udskifte deres 

vognpark til en mere miljøvenlig vognpark. De har allerede udskiftet mere end 80% 

af deres vognpark som er en fordel for både miljø og støj-gener.

”Med EDHs fakturahåndtering er vi nu i stand til at have et komplet overblik over 

vores omkostninger og kreditorer.”

– Bogholderiet, City Lift A/S

CITY LIFT A/S arbejder med 

udlejning af lifte & Løftegrej

De har over 250 enheder og 

deres personale har en lang 

og bred erfaring og teknisk 

know-how, for at kunne give 

deres kunder den bedste 

oplevelse sammen med 

deres ønske om at skåne 

miljøet.
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Løsningen

Fra manuel indtastning til Effektivisering og 

Automatisering

MANGE FAKTURAER ER NU AUTOMATISERET!

City Lift A/S havde et ønske om at effektivisere deres fakturaflow og finde en brugervenlig og

effektiv løsning, der kunne hjælpe dem med at administrere deres leverandørfakturaer nemt.

I de seneste år, blev manuel håndtering af leverandørfakturaer tidskrævende og svært at styre

for City Lift. Efter at de også har set andre løsninger, besluttede City Lift at vælge EDH system til

at håndtere deres fakturaer  og skiftede fra manuel indtastning af faktura informationer, til en

automatiseret capture løsning med automatisk afløftning af data.
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Virksomhedens krav:

De ville have et 

ukompliceret system, uden 

en alt for stor investering.

Kundeinformation:

Økonomisystem: 

Microsoft C5

Antal fakturaer/år:

4000

Automatisering:

Fakturahåndtering og 

Fakturascanning. 
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Løsningen

Fra ordnet KAOS 

til KONTROL

STOR TIDSBESPARELSE MED EDH  FAKTURAHÅNDTERING

Økonomiafdelingen modtog papirfakturaerne, eller på mail som blev printet ud og sendt til

brugerne til kontering og godkendelse. 

I andre tilfælde havnede fakturaerne direkte hos de ansvarlige chefer, som så videresendte til

bogholderiet. – Det blev hurtigt lidt rodet og svært at holde styr på, hvor fakturaerne var henne.

En faktura kunne blive liggende på et skrivebord og i værste fald først blive opdaget, når der

kom en rykker fra leverandøren.

I dag har CityLift fuld kontrol over, hvor fakturaerne er, hvem der skal godkende, og hvornår

fakturaen forfalder til betaling.
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Afvise eller godkendelse kan ses/håndteres 

direkte i mailen (outlook) eller ved at logge på 

systemet fra computer, tablet eller 

smartphone.

HURTIG OG NEM GODKENDELSESPROCES

Let skift mellem 

selskaber i samme 

system.

EDH 

fakturahåndterings 

løsning er nem at 

tilpasse og du har dine 

fakturadata 

tilgængelig med det

samme, uden ventetid! 
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