KU N D ECASE

En god business case
at skifte til FakturaFirewall

Vi gik live med systemet den 9. maj 2016 og har
på en halv måned fået over 70 leverandører
automatisk på e-fakturering
Helle Münsberg, Afdelingschef i Regnskab, Kemp & Lauritzen

På under en måned har Kemp &
Lauritzen øget deres elektroniske
fakturering markant og fået et langt
bedre overblik over fakturaprocessen. Vidundermidlet hedder
FakturaFirewall – og firmaet bag
Officient.
Kemp & Lauritzen ønskede at effektivisere arbejdsprocesserne i deres fakturahåndtering. Formålet var
at blive mere datadrevne og undgå manuelle fejl. ”Vi
modtager over 240.000 leverandørfakturaer om året
– og mange af dem er uden referencer, hvilket betyder opfølgning, øget tidsforbrug og risiko for forkerte
indtastninger”, fortæller Afdelingschef i Regnskab,
Helle Münsberg. ”Overordnet set ønskede vi at kon
solidere bogholderiet og gøre tingene mere smarte”,
supplerer IT chef, Michael Schmidt.

Udfordringer med fakturaprocessen
”Før FakturaFirewall modtog vi omkring 35 % af vores
leverandørfakturaer via post eller pdf, resten var
e-fakturaer. Problemet var imidlertid, at de gik direkte
ind i systemet – og her gav det udfordringer, når
fakturaen var udfyldt uden et referencenummer. Kort
sagt – vi havde brug for et system, der kunne kva-

litetssikre fakturaerne og optimere hele processen”,
fortæller Helle.

Derfor FakturaFirewall
”Vi kendte lidt til FakturaFirewall i forvejen, da vi havde oplevet systemet i action, når vi modtog rykkere
på forkert udfyldte e-fakturaer. Så da Officient ringede til mig og præsenterede produktet, var det ikke
ukendt for os – og vi blev hurtigt overbeviste om, at
systemet kunne bidrage til en bedre og mere strøm
linet fakturaproces”, fortæller Michael.

Krav til løsningen
”Det har været et krav fra vores side, at Faktura
Firewall skulle validere på et referencenummer bestående af et indkøbsnummer, medarbejdernummer,
sagsopgavenummer og lønnummer. På sigt kommer vi til at slække lidt på dette krav og kun kræve
et indkøbsnummer, da det har vist sig at være for
omfattende for leverandørerne her i opstartsfasen”,
fortæller Helle.

Implementeringen
Ifølge Michael er implementeringen af FakturaFirewall
forløbet godt og uden de store problemer. ”Vi gjorde det i små steps og testede det hele af. Fejl og
misforståelser har der været meget få af, og systemet fungerer efter hensigten. Der har ikke været en

egentlig deadline. Vi har taget den tid, der har været
nødvendig for at få tingene på plads.”

Færre fejl og bedre overblik
”Vi gik live med systemet den 9. maj 2016 og har på
en halv måned fået over 70 leverandører på e-fakturering. Samtidigt har vi reduceret de manuelle fejl og
fået et langt bedre overblik over fakturabehandlingen.
Faktura-Firewall har været en driver til, at vi er kommet udover rampen på e-faktura-delen – og jeg er
helt sikker på, at investeringen bliver en god business
case”, fortsætter Michael.

FakturaFirewall i dag
”Vi er i en opstartsfase, hvor 20% af den samlede

fakturering går gennem systemet. Vi har besluttet at
gøre det på den måde for at teste og lære af vores
fejl. Leverandøraktivering og opfølgning på fakturaer,
der bliver bremset i systemet, har fyldt en del, men
det kommer til at ændre sig, når kravene lempes.
Vores målsætning er, at 90% af faktureringen er elektronisk i januar 2017”, fortæller Helle.

En god samarbejdspartner
”Vi har kun positive ord at sige om Officient. De er
dygtige og agile – og der er kort vej i beslutnings
processen”, fortæller Michael. ”Ja, de har et højt
kompetenceniveau og har været gode til at forstå
vores behov. Derfor kan vi også kun anbefale andre
at samarbejde med Officient”, slutter Helle.

Om KEMP & LAURITZEN
Kemp & Lauritzen er en af landets største tekniske
installatørvirksomheder med mere end 2000
ansatte, som tilbyder alle former for tekniske
løsninger, inden for El, VVS og ventilation.

Om FAKTURAFIREWALL
Kvalitetssikrer dine leverandørfakturaer før de kommer ind i dit Work flow
•	Fakturaer som ikke tilfredsstiller dine kvalitetskrav bliver tilbageholdt af systemet.
•	Leverandøren får mulighed for at korrigere fakturaen.
•	Spar 20-25 procent af de administrative udgifter på fakturabehandling.
•	Automatisk leverandøraktivering hvor FakturaFirewall aktiverer de leverandører der ikke sender e-fakturaer.
•	Er et tillægsprodukt til virksomhedens Work flow. Man skifter hverken ERP eller Work flow ud.
•	Er Cloud-baseret. Officient A/S styrer produktet for virksomheden.

Om OFFICIENT
Officient tilbyder som de eneste i Europa en unik total-løsning med e-fakturer og FakturaFirewall, der effektivt
stopper fakturaer med ufuldstændige oplysninger og korrigerer dem.

Ønsker din virksomhed en tilsvarende løsning?
Kontakt Johan Bjørling på telefon eller email: jb@officient.dk
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T +45 70 22 70 82 / M +45 20 62 74 13
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