KUNDECASE

”VI HAR FÅET ET
MEGET BEDRE
OVERBLIK”
Fitness World implementerede FakturaFirewall for
et år siden, og modtager i dag 75 % af deres fakturaer
elektronisk. Det har givet mere overblik, sparet tid
og minimeret fejl.

Som Danmarks største fitnesskæde med 169 centre fordelt
over hele landet modtager Fitness
World cirka 4.500 kreditorfakturaer hver måned. Og dét har tidligere været noget af et puslespil for
regnskabsafdelingen at få samlet
alle fakturaerne ind til tiden.
” Før foregik det helt gammeldags med at fakturaerne blev
printet ud, skrevet under og skulle
sendes rundt i huset for at blive
godkendt,” forklarer Stine Adrian,
der er Head of Accounts Payable i
Fitness World.

STØRRE OVERBLIK
I august 2017 fik Fitness World et
nyt bogføringssystem og valgte i
samme omgang at implementere
e-fakturering gennem Officients
FakturaFirewall. Og det har vist
sig at være en god beslutning. I
dag modtager Fitness World hele
75 % af deres kreditorfakturaer
elektronisk og har fået et meget
bedre overblik.

”Det er meget nemmere, når det
hele ligger elektronisk. Når vi lukker måneden, har vi nu det fulde
overblik, hvor vi tidligere ikke helt
vidste, om vi havde fået alle fakturaer ind fra de forskellige centre,”
fortæller Stine Adrian.
Før FakturaFirewall sendte leverandørerne nemlig deres fakturaer
direkte til den enkelte centerleder,
og så kunne den godt ligge der i
14 dage.
”Med FakturaFirewall har vi kun
én indgang, som sikrer os, at vi
får alle fakturaerne ind med det
samme. Der er ikke længere nogle
papirer, der ligger over det hele
eller nogle mails, der er strandet
ude hos en centerleder,” fortæller
Stine Adrian.

FÆRRE FEJL
Ud over et bedre overblik har FakturaFirewall også minimeret risikoen for fejl, da alle de oplysninger,
regnskabsafdelingen har brug for,
nu automatisk er på fakturaen.

OM FITNESS WORLD

Fitness World er Danmarks største
fitnesskæde med 169 centre
over hele landet og mere end
500.000 medlemmer.

”Vi er superglade for
FakturaFirewall. Det har sparet
os tid, minimeret fejl og givet
mere overblik – fordi det hele
nu kommer ind ét sted.”
Stine Adrian,
Head of Accounts Payable,
Fitness World

”Vi har et krav om, at der skal
være et 6-cifret ordrenummer på
alle fakturaer, så vi ved, hvilket af
vores centre fakturaen drejer sig
om. Det har været lidt en udfordring hos nogle af vores leverandører, men så sender systemet
automatisk en e-mail om, at der
mangler et ordrenummer, så vi
kan helt klart også mærke, at vi
har sparet tid,” slår Stine Adrian
fast.

LIGE TIL OG SIMPELT
Mange af Fitness World leverandører er store, så det er gået forholdsvis let at modtage så mange

fakturaer elektronisk. Og det stopper ikke her.
”Vi vil selvfølgelig gerne op på
100 %, men der vil nok altid være
nogle leverandører, vi ikke kan
flytte. Hvis vi når op på 90 %, vil
vi være meget tilfredse”, fortæller
Stine Adrian og understreger, at
de er rigtig glade for både FakturaFirewall og samarbejdet med
Officient.
”FakturaFirewall er lige til og simpelt, og vi er superglade for det.
Det har sparet os tid, minimeret
fejl og givet mere overblik – fordi
det hele nu kommer ind ét sted.”

VIL DU HØRE MERE OM
FAKTURAFIREWALL?
Kontakt os
på 7022 70 82 eller salg@officient.dk

DET HAR FAKTURAFIREWALL
BETYDET FOR FITNESS WORLD
1. 75 % e-fakturaer
2. Større overblik
3. Færre fejl på fakturaerne
4. Mere tid til andre opgaver

OM OFFICIENT
Officient tilbyder som de eneste
i Europa en unik total løsning for
e-fakturering med FakturaFirewall,
der gør jeres kreditorbogholderi
enklere.

