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OM
PREMIER  IS

Hvem er Premier Is

Premier IS er den største isproducent i Norden og har en omsætning på over DKK 

450 million og mere end 220 ansatte.

“ EDH's fakturahåndterings løsning er et brugervenligt system, der har hjulpet os med at 

spare en masse tid, både i håndteringen af vores fakturaproces, men også i styringen af den 

økonomiske drift.

Vi har fået en skræddersyet fakturahåndterings løsning tilpasset til vores virksomheds behov 

og processer “

– Bogholder, Premier IS

Premier Is i Thisted er et af 

de ældste danske ismejerier 

med stolte 

håndværkstraditioner og 

flere generationers erfaring 

med fremstilling af is. 

Ismejeriet i Thisted blev i 

1933 grundlagt af mejeristen 

Sigurd Laurids Sørensen, der 

var blandt de første, der 

lærte at lave is i Danmark.

tel:70%2020%2007%2060
https://edh-tech.dk/support/
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Løsningen

Fra manuelt arbejde 

Til automatisk  flow

CAPTURE & FAKTURAHÅNDTERING

MERE END 20.000 FULDAUTOMATISEREDE FAKTURAER PER ÅR

Premier IS Denmark havde i forvejen en integreret løsning i deres Microsoft AX økonomisystem,

men den fungerede ikke og krævede en del manuelt arbejde. Premier IS valgte løsningen fra

EDH Technology grundet nye muligheder, som ikke var til stede ved det tidligere system samt

vores Capture, Indkøbsordre og kontraktstyrings  modul.

Premier IS havde et ønske om at effektivisere deres fakturaflow, så de skiftede fra en løsning

med semi-manuel indtastning af faktura informationer, til en fuld automatiseret captureløsning

med automatisk inkøbsordre match af data direkte fra ERP.

Med EDH Connector dybt integreret i AX, kan vores system capture og matche data live uden

ventetid (faktura og Indkøbsordre).

tel:70%2020%2007%2060
https://edh-tech.dk/support/
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Med EDHs fakturahåndterings løsning digitaliseres informationen fra de scannede fakturaer
med en automatiseringsgrad på 99 %.

Løsningen

INDKØBSORDRE MATCH

STOR TIDSBESPARELSE MED INDKØBSORDRE MATCH MODUL

Premier IS har med EDHs elektroniske fakturahåndterings løsning også fået implementeret 

modulet indkøbsmatch.

EDHs fakturahåndterings system matcher automatisk alle leverandørfakturaerne med 

indkøbsordrer. Matchende fakturaer flyttes frem i flowet til betaling, så bogholderiet sparer 

meget tid med inkøbsordre-automatiseringen - uden manuelt arbejde.

tel:70%2020%2007%2060
https://edh-tech.dk/support/


Med EDH modtages fakturaerne automatisk i fakturahåndteringssystemet – og tildeles den

rette/ansvarlige ud fra afsender/leverandør og medarbejderrolle.

Bogholderiafdelingen har med EDHs elektroniske fakturahåndterings løsning, fået et langt

større overblik over de fakturaer som ligger til godkendelse, og har styr på hele

fakturaprocessen.

Gevinsten

AUTOMATISK MODTAGELSE- OG GODKENDELSESPROCES

”Med det automatiske indkøbsordrematch i EDH, er arbejdspresset i vores 

kreditorbogholderi blevet reduceret markant, og vores processer er meget mere effektive”

– Bogholder, Premier IS
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Dyb integration med 

Microsoft Axapta

Indkøbsordre match med 

live data

Auto –Capture løsning

ERP / integration – AXAPTA

tel:70%2020%2007%2060
https://edh-tech.dk/support/
https://edh-tech.dk/ediva-fakturahaandtering/
https://edh-tech.dk/ediva-fakturahaandtering/


Let skift mellem selskaber i

samme system.

Med EDHs elektroniske

fakturahåndteringsløsning kan du

registrere flere cvr. selskaber, og alt

kan styres samtidigt i EDH

flowsystemet, uden behøver at

logge ind og ud for at skifte

selskab.
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