
“...fra starten af var vi godt på bølgelængde 
med, hvad problemstillingen var, og hvad 
der skulle til for, at den kunne løses. Og så 
er det gået derfra. Der har ikke været no-
gle sten i samarbejdet, men der har været 
masser af sten undervejs, som har skulle 
løses, men det er blevet håndteret profes-
sionelt og godt, og vi har fået både god råd-
givning og nogle gode løsninger ind over”

Head of Section, Jesper Søborg
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SAP Concur Integration
Hos mySupply er vi specialister når det gælder udvikling af inte-
grationsløsninger indenfor software. Hvad enten I søger en enkel 
eller advanceret løsning, kan vi i fællesskab løse opgaven. 



Alle virksomheder er unikke og kræver derfor ofte individuelle løsninger. Hos mySupply er vi spe-
cialister i at udarbejde netop den løsning, der passer til jeres virksomhed, og dette var også tilfældet 
i samarbejdet med COWI. 

Med 90 års erfaring er COWI en førende rådg-
ivningsvirksomhed, der med eksperter inden-
for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi 
skaber 360° løsninger for deres kunder. 

 “Vi har kommunikeret på flere 
niveauer, og hele vejen rundt er jeg 
sikker på, at alle vil sige, at de har 
mødt velvilje og kompetencer, og at 
der har været en god dialog“  

         Head of Section, Jesper Søborg

Rejser, udgifter og fakturaer kan samles og administreres i SAP Concur. Med mySupply’s integra-
tion indlæses faktura og kreditnotaer, der er modtaget i forskellige formater via NemHandel eller 
Peppol infrastrukturen. 

Integrer elektroniske fakturaer i SAP Concur 
med et innovativt og tidsbesparende værktøj

FAKTA
Integration til SAP Concur

mySupply er en af landets førende konsulent-
virksomheder af løsninger til elektronisk handel 
og systemintegrationer. Når det drejer sig om 
produkter og ydelser inden for eletronisk han-
del eller udveksling af elektroniske forretnings-
dokumenter, kan du altid rådføre dig hos os.

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

• Elektroniske fakturaer modtages, konver-
teres og oprettes automatisk

• Integration til NemHandel og Peppol infra-
strukturen eller VANS-operatører for mod-
tagelse af elektroniske fakturaer

• Konvertering af alle former for elektroniske 
dokumentformater, som OIOUBL, EHF, 
Sve-Faktura, Peppol-BIS, EDIFACT, mv. 

• Automatisk oprettelse af bilag fra faktura 
• Automatisk determinering af leverandør i 

SAP Concur
• Automatisk determininger af medarbej-

dere, der skal godkende fakturaer
• Direkte integration med VAX 360 for ud-

veksling af dokumenter
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Som et led i at udskifte faktureringsgodkendelsessystem til SAP Concur havde COWI brug for en 
samarbejdspartner, der kunne løfte opgaven, da der skulle bygges nye interfaces. Med en anbefal-
ing fra SAP Concur blev samarbejdet med mySupply indledt. 


