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GUIDE

Elektronisk fakturahåndtering
Alt du behøver at vide om en automatiseret faktureringsløsning

http://www.mysupply.dk
http://mysupply.dk
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1 Hvad er elektronisk fakturahåndtering?

Elektronisk fakturahåndtering er en softwareløsning, der be-
handler faktura, kreditnota, ordrer og andre forretningsmæs-
sige dokumenter. Formålet med elektronisk fakturahåndtering 
er at automatisere hele processen lige fra modtagelse af faktu-
raen, behandling og arkivering af denne. Med en automatiseret 
fakturahåndtering elimineres mange manuelle menneskelige 
fejl, som gør det muligt at udføre andet værdiskabende arbejde 
uden behov for flere menneskelige ressourcer.
Digitalisering af fakturaprocessen understøtter i dag andre 
 relaterede systemer såsom indkøb, arkivering og rapportering.

NOTE Fra d. 1 februar 2005 skal alle fakturaer til 
offentlige myndigheder sendes elektronisk. 
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Hvad er en e-faktura?

En e-faktura er en digital version af en faktura. Dog må det ikke 
forveksles med et scannet eller udskrevet format. Selvom de har 
været i digitalt format, kan de ikke tælles som elektroniske. 
Oplysningerne på en e-faktura kommer i et elektronisk format, 
og kan dermed nemt videregives til forskellige systemer.
e-faktura er en sikker, fleksibel og hurtig metode til digital hånd-
tering. Oplysningerne går igen fra begyndelsen til slutningen, 
hvorfor de ikke kan fejlfortolkes.

En e-faktura kaldes 
også en elektronisk 

faktura.

Offentlige virksomheder

I Danmark skal alle virksomheder sende elektroniske fakturaer til 
det offentlige. Hvis en virksomhed ikke gør det, bliver fakturaen 
afvist. Den elektronisk faktura sendes med et EAN-nummer eller 
CVR-nummer, alt efter den offentlige instans.

Et EAN-nummer 
svarer til en elek-
tronisk postadres-
se, som sikrer at 
fakturaen sendes 
til den rette.

Hos mySupply mener vi, at elektronisk fakturering skal være 
nemt. Det skal ikke være avanceret at oprette og sende fakturaer. 
Vi ved, at elektronisk fakturering er fremtiden, og derfor arbejder 
vi dagligt på at være de bedste inden for branchen.
Med en automatiseret faktureringsløsning får du ressourcerne til 
at sende e-fakturaer. Vi tilpasser din løsning til dine behov, hvad 
enten om du har behov for at kunne eftersende en PDF-kopi til 
dine kunder, eller noget tredje, så kan vi specificere løsningen.

Elektronisk fakturering med os
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2 Håndtering af elektronisk faktura

En faktura bliver vist i elektronisk fakturahåndteringssystemets 
log, og derefter tager automatiseringen over. Det automatiseret 
fakturahåndteringssystem kan bruge linjedetaljer på fakturaen 
til sammenligning af indkøbsordrelinje. Det betyder, at systemet 
læser begge udgaver med artikelnummer, -beskrivelse, antal, en-
hedspris mm. Hvis alle detaljer er korrekte, er der ikke behov for 
manuel håndtering, og detaljerne sendes til økonomisystemet 
ifølge de forudindtastede virksomhedsspecifikke regler. I nogle 
tilfælde kræver processen medarbejderjustering, men de fleste 
kan sendes direkte til betalingssystemet.
 Denne proces kaldes AP-procssen (Accounts Payable Process), 
og vil blive beskrevet i det følgende:

Modtagelse

Gennemgang

Godkendelse

Betaling

§

§

§

§

Vores løsning går ind og varetager denne opgaven, således du 
alid er sikret korrekt matching, validering og behandling af dine 
forretningsmæssige dokumenter.
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AP-processen

AP-processen er styring af en virksomheds betalinger til sine le-
verandører. Formålet med en automatiseret proces er at sikre le-
gitimitet af enhver betaling samt optimering af arbejdsgange. 
Ved at automatisere processen med håndtering af alle fakturaer 
kan en virksomhed frigøre mandetimer til andre arbejdsopgaver.
 En automatiseret AP-proces reducerer omkostninger, elim-
inerer matchingfejl som følge af manuelle verifikation, spotte 
dobbeltbetalinger, svindel og andre økonomiske uoverenstem-
melser. Kort sagt vil en automatiseret AP-proces være gavnligt 
for alle virksomheder på bundlinjen.

Modtagelse
Efter modtagelse af en faktura tjekker systemet, om der er en 
automatiseret arbejdsgang efterfølgende. Det kunne være, hvis 
der er en underliggende aftale om, hvordan den givne faktura 
skal håndteres. Hvis det er tilfældet, og fakturaen og den under-
liggende aftale matches, så håndteres fakturaen automatisk og 
overføres til betalingssystemet.

Gennemgang
Hvis der er fakturaer, som ikke kan matches med en underlig-
gende aftale, skal de normalt behandles, bogføres og attesteres, 
inden de sendes til betaling.

Godkendelse
Et fakturabevis betyder, at en transaktion sendes til godkendelse 
af en person i virksomheden. Fakturaerne sendes automatisk til 
denne ud fra foruddefineret regler baseret ud fra oplysninger fra 
fakturaen såsom leverandør, reference og beløb.

Betaling
Når en faktura er godkendt, sendes denne videre til betalingssys-
temet.
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3 Digitalisering af fakturaprocessen

Fakturahåndtering gælder alle typer af fakturaer; papir, PDF eller 
elektronisk. Men håndteringen af disse er forskellige alt efter 
typen. Der er stor variation af kvalitet, kontrol og automatiser-
ingsgrad.

Papirfaktura

En papirfaktura skal først 
scannes, før de kan behan-
dles og matches med data. 
Der er forskellige muligheder 
for fakturascanning.
Man kan enten selv scanne 
fakturaerne, hvilket nogle 
virksomheder vælger, hvis 
der er få af dem. Andre virk-
somheder køber tjenesten 
eksternt, hvor oplysningerne 
på fakturaen udtrækkes ved 
hjælp af OCR-teknologi  og 
konverteres til elektronisk 
format.

PDF-faktura

PDF-fakturaer behandles på 
tilsvarende måde som pa-
pirfakturaer, men disse skal 
ikke scannes. En PDF-fak-
tura matches automatisk, 
og sendes efterfølgende vi-
dere i det elektroniske fak-
turahåndteringssystem.

E-faktura

En fuldautomatiseret pro-
ces, hvilket mindsker risiko 
for fejl og afvigelser.
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Fordele ved elektronisk fakturastyring

Frigive tid

Med en automatiseret fakturaproces 
aflastes virksomhedens økonomiafdel-
ing, der frigiver tid, som kan omsættes 
til andre værdifulde opgaver. 

Eliminering af fejl

Når en proces forløber automatisk 
mindskes risikoen for menneskelige fejl. 
Dette er ligeledes gældende for elek-
tronisk fakturering, hvor processen fra 
afsendelse til modtagelse har begræn-
set tastearbejde og dermed elimineres 
tastefejl, som kan resulterer i afviste fak-
turaer og yderligere manuel håndtering.
Det resulterer i et øget overblik med 
virksomhedens økonomi og eliminerer 
eventuelle fejl. 

1

2

Spar penge

Ved elektronisk fakturering sparer af-
sender og modtager manuel hånd-
tering, som er godt for bundlinjen. En 
papirfaktura skal printes, leveres og 
håndtering, og en PDF-faktura, som le-
veres i mail-indbakken, skal ligeledes 
håndteres manuelt. 

3

Sikkerhed

Når en elektronisk faktura sendes di-
rekte til en modtagers interne system, 
så sendes denne som krypteret data 
gennem en sikker forbindelse, der sikrer, 
at denne ikke manipuleres.

4

Bedre samhandel

Med elektronisk fakturering kan du som 
afsender få et bedre samarbejde med 
dine kunder/leverandører. Processen 
giver grobund for et bedre overblik over 
forretningsdokumenter, da de sendes 
direkte fra et system til et andet. 

5
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5 Elektronisk regning på tre måder

Overordnet er der tre måder at sende en elektronisk faktura på:
• Via automatiseret softwareløsning, der automatisk sender 

e-fakturaen.
• Via online fakturaløsning, hvor du selv indtaster oplysninger 

til kunden.
• Via serviceudbyder, der hjælper med at sende e-fakturaen.

En automatiseret softwareløsning understøtter en lang række 
formater, der gør det muligt at sende e-fakturaer i disse.  

OIOUBL?
Formatet, der skal bruges, når du handler med det of-
fentlige. Dansk tilpasning af den internationale e-han-
delsstandard UBL. OIOUBL kan automatisere hele ind-
købsflowet, så e-dokumenter kan valideres og matches 
automatisk og reducere ressourcer.

EDIFACT?
EDIFACT er en standard, som er den mest udbedre 
EDI i Europa. Formatet indeholder et internationalt 

meddelelsesformat og retningslinjer for EDI-kommu-
nikation. Formatet sikrer, at modtageren kan aflæse 

dataen i den afsendte EDI-fil.

Peppol BIS?
Peppol BIS 3.0 er dokumentstandarden, der anvendes 
i Peppol-regi.
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