
“VAX 360 fanger alle fejl i fakturaer, og vi 
har fået et bedre fakturagrundlag fra vore 
leverandører, så vi kan behandle fakturaer 
nemt og hurtigt gennem vores workflow-
system.”

Administrationschef, Leif Lysgaard

Kundecase 2022

Kundecase:
10-4 Byggecenter & Tømmerhandel
Hos mySupply er vi specialister, når det gælder softwareudvikling af 
integrationsløsninger. I fællesskab med kunden udvikler vi enkle og 
advanceret løsninger, som optimerer vores kunders forretning. Dette 
har vi gjort med 10-4 Byggecenter & Tømmerhandel.

http://www.mysupply.dk
https://www.10-4.dk/


Øget effektiviseringsgevinst
10-4 har løbende været i en proces med at optimere deres faktureringsproces for at udnytte 
potentialet ved afsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter. VAX 360 har hjulpet virk-
somheden med at udvikle interfacet af den elektroniske faktura, således den er nemmere at 
arbejde med for medarbejderne. Det har resulteret i en effektivisering, der har nedbragt tidsfor-
bruget af arbejdsgange og omkostningerne.

Behandles direkte fra leverandørerne
10-4 har indført et nyt workflowsystem for godkendelse af de modtagne fakturaer, og disse le-
veres direkte via NemHandel, BygE og VANS-operatør. I nogle tilfælde kan fakturaerne ikke be-
handles direkte, hvorfor de konverteres og ef-
terfølgende indlæst i workflowsystemet. Her 
godkendes og behandles de, inden de bog-
føres i økonomisystemet.

En kvalitetssikret løsning
Leif Lysgaard påpeger, at 10-4 ikke bruger 
ressourcer på at rette fejl - dette gør VAX 360 
automatisk. Dermed er 10-4 sikret, at alle 
sendte dokumenter er valide, og alle mod-
tagne fakturaer har et bedre grundlag fra le-
verandørerne. Det giver et bedre resultat på 
bundlinjen.

FAKTA
Integration til VAX 360
• Understøtter alle OIOUBL og Peppol-profiler.
• Konvertering af utallige dokumentformater 

og inhouse formater.
• Arkivering af alle dokumenter med 

detaljerede informationer.
• Udtræk af standard- og individuelle 

rapporter.
• Integration til diverse platforme såsom 

NemHandel, Digital Post, MobilPay Invoice.
• Standardbesked ved dokumentfejl.
• Validering af dokumenter og håndtering 

heraf.
• Færre manuelle processer giver forbedret 

effektivitet.
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Vi har fået en løsning, hvor kvaliteten 
af modtagne fakturaer nu er i top.“

Udfordring
10-4 Byggecenter & Tømmerhandel oplevede problemer med kvaliteten af deres modtagne 
elektroniske fakturaer, der kom fra forskellige operatører i forskellige formater. Der gav en ringe 
gennemsigtighed og sporhed.

Løsning
Siden 2017 har 10-4 Byggecenter & Tømmerhandel været kunde hos mySupply, hvor vi leverer en 
VAX 360 løsning, der kan håndtere alle deres elektroniske fakturaer direkte fra leverandørerne 
via NemHandel, BygE og VANS-operatør.

Resultat
10-4 Byggecenter og Tømmerhandel har fået en sammenhængende løsning, der har nedbragt 
deres tidsforbrug og omkostninger i forbindelse med faktureringsprocessen. Løsningen udnytter 
potentialet ved afsendelse og modtagelse af elektroniske forretningsdokumenter. 

Hør mere om jeres muligheder med VAX 360 på 
telefon +45 9696 1070 eller besøg os på www.
mysupply.dk. Vi hjælper dig til en enklere og mere 
effektiv løsning.

10-4 Byggecenter & Tømmerhandel er en traditionel tømmerhandel, der har eksisteret siden 
1947. Virksomheden har 6 fysiske butikker og en webshop. Leif Lysgaard er tilfreds med den 
sammenhængende fakturaløsning fra mySupply, der har resulteret i store effektiviserings-
gevinster.
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