
Valget faldt på 
mySupply efter 
gode anbefalinger

INFO

E. Trasborg A/S
E. Trasborg A/S er en familiedrevet virksomhed, 
som har mere end 30 års erfaring i køreplade-
udlejning. De disponerer i dag over ca. 200.000 
køreplader, 40 lastbiler og har omkring 70 
ansatte fordelt på fire afdelinger. Virksomheden 
er den største af sin art i Nordeuropa. 

E. Trasborg A/S udlejer køreplader til alt lige fra 
den private selvbygger til store anlægsopgaver.

Kunde:   E. Trasborg A/S
Ansatte:   ca. 70 ansatte
Løsning:   VAX 360 og VAX Transfer
   Printoperatør tilknyttet

Kundecase

”… skiftet fra NETS til mySupply gik forholdsvis smertefrit, så heller 
ikke der, var der de store udfordringer. Er der nogle problemer nu, 
har jeg en fin kontakt med jer, og vi plejer i fællesskab at finde ud af 
tingene.”
- Pia Roos Larsen, Bogholderi

Vi er først tilfredse - når 
vores kunder er
Hos mySupply arbejder vi hver 
dag på at tilfredsstille vores 
kunder. Vi har fokus på at 
udvikle løsninger, som passer til 
dem og deres kunder. 

Vi sørger for at overgangen til 
elektronisk fakturering forløber 
nemt og uden problemer.

E. Trasborg skiftede fra en 
anden virksomhed til mySupply 
efter gode anbefalinger. 
Overgangen forløb uden 
udfordringer.



Forståelse for kundens behov giver 
bedre og mere effektiv løsning
E-Trasborg bruger mySupply og løsningen 
VAX 360 med tilhørende VAX Transfer til 
at udveksle fakturaer og kreditnotaer til 
deres kunder.

Vi har etableret en løsning baseret på et 
afsendermodul, hvor E. Trasborgs fakturaer 
og kreditnotaer overføres via VAX Transfer. 
Ved modtagelse af dokumenterne i VAX 
360 tjekkes de i NemHandelsRegistret 
for at sikre, at modtagerne kan modtage 
disse. Hvis det er tilfældet, konverteres 
dokumenterne fra formatet OIOXML til 
OIOUBL og sendes via NemHandel til 
modtagerne.

Kundetilpasset løsning
mySupply udvikler kundetilpassede 
løsninger. Vi har erfarne konsulenter, som 
ved, hvilket behov vores kunder har og 
hvilken løsning, der opfylder dette behov. 
Vi er løbende i dialog med kunden, så 
løsningen tilpasses efter behov – også 
efter implementering.

Dette var også tilfældet med E. Trasborg, 

Vi havde en god kontakt med Flemming Beltoft, der havde en fin 
forståelse for, hvad vi skulle bruge af løsning.

- Pia Roos Larsen, Bogholderi

FACTS

VAX 360
• Cloudbaseret integration-

sløsning til e-fakturering og ele-
ktronisk dokumentudveskling.

• Integreres med interne og ek-
sterne netværk og systemer.

• Håndterer både enkle og kom-
plekse integrationsopgaver.

• Mere end 50 standardkonver-
teringer.

• Kan tilpasses alle virksomheder.

Samler alle dine dokumenter på et 
sted.

mySupply er en af landets førende 
konsulentvirksomheder af løsninger 
til elektronisk handel og systeminte-
grationer. Når det drejer sig om pro-
dukter og ydelser inden for e-handel, 
SAP e-Commerce eller udveksling af 
elektroniske forretningsdokumenter, 
kan du altid rådføre dig hos os.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jer!

Læs mere på www.mysupply.dk eller ring +45 96961070
Vi hjælper dig til en enklere og mere effektiv løsning.

der har nogle kunder, som ikke kan mod-
tage fakturaer og kreditnotaer elektronisk. 
Disse dokumenter konverteres til 
formatet PDF, hvor E. Trasborg selv 
har designet layoutet. Dokumenterne 
sendes efterfølgende til printoperatøren 
NetsShare, som printer og poster 
dokumenterne med PostNord.

http://mysupply.dk

