
Kundecase

efacto effektiviserer  
DEAS fakturahåndtering 

DEAS har med overgangen til FakturaFi-
rewall og e-fakturaer halveret deres tids-
forbrug på fakturabehandling og opnået 
en markant ressourcebesparelse.   

Med modtagelsen af over 200.000 leverandør-
fakturaer årligt havde ejendomsforvaltningssel-
skabet DEAS brug for at øge tempoet og kvalite-
ten af deres fakturahåndtering. Samtidig udsprin-
ger projektet, ifølge IT-direktør Thomas Bæk 
Skræddergaard, af DEAS’ strategiske beslutning 
om at investere massivt i udviklingen af virksom-
hedens digitale løsninger. ”Før scannede vi alle fak-
turaer ind – nu modtages de direkte uden manuel 
håndtering”, fortæller Projektleder, Sebastian Ro-
strup Stilling. ”Derudover var der et tidsaspekt i det”, 
supplerer Indkøbschef, Boe Siersbæk. ”Fakturaerne 
kunne stå stille i processen og behandlingen tog 
derfor ofte unødvendigt lang tid.”  

Derfor FakturaFirewall  
”Vi var enige om, at e-fakturering var det eneste rig-
tige, men havde brug for et system, der kunne sup-
portere og aktivere vores leverandører. I vores re-
searcharbejde blev vi præsenteret for FakturaFi-
rewall  

fra efacto. FakturaFirewall er en cloud-baseret 
softwareløsning, der stopper og korrigerer leveran-
dørfakturaer med ufuldstændige oplysninger. Sy-
stemet er blandt de bedste på markedet og folkene 
bag er meget kompetente”, fortæller Sebastian.  

Succeskrav  
”Vores mål var, at e-fakturaer skulle udgøre ca. 75 % 
af faktureringen inden for det første halve år”, for-
tæller Sebastian. “Derudover var det helt afgørende 
for os at indføre en valideringsregel omkring indkøb-
sordrenumre, så fakturaerne endte hos den rette i 
første step”, fortsætter Boe.  

Ekstra support  
FakturaFirewall blev implementeret til tiden og 
uden de store udfordringer, men overgangen til e-
fakturaer krævede ekstra support i starten. ”Vores 
viceværter og andre leverandører gik fra at være 
analoge til digitale, hvilket var en stor mundfuld. Der-
for oprettede vi et e-faktura team til modtagelse af 
henvendelser og proaktiv kontakt”, fortæller Seba-
stian.  

Fuld kontrol over faktureringen  
”Efter 5 måneder er vi tæt på, at 75 % af fakturerin-
gen er elektronisk. På sigt vil vi gerne op på 90 %, 
som er

“  
FakturaFirewall har gjort faktura-behandlingen hur-
tigere og træfsikkerheden større. Gennemløbstiden 
pr. Faktura er halveret og ressourcerne i den manu-
elle håndtering er optimeret.  

Sebastian Rostrup Stilling, Projektleder, DEAS 



vores naturlige loft, da der altid vil være nogen, som 
ikke kan sende e-fakturaer. Leverandørerne rykkes 
automatisk via FakturaFirewall, hvilket er en kæmpe 
hjælp. Fakturafirewall’en sender automatisk over 
4.000 mails pr. måned, så det sparer os for en mas-
se manuelt arbejde”, supplerer Boe.  

Mærkbar besparelse  
”FakturaFirewall har gjort fakturabehandlingen hur-
tigere og træfsikkerheden større. Gennemløbstiden 
pr. faktura er reduceret kraftigt, og ressourcerne i 
den manuelle håndtering er optimeret. Samtidigt 
har vi fået et større indblik i leverandørenes arbejds-
flow, 

som gør, at vi har en langt bedre styring af proces-
sen. Alt dette har givet os en markant økonomisk og 
tidsmæssig besparelse”, fortsætter Sebastian.  

En professionel samarbejdspartner  
”efacto er seriøse, behagelige og hurtige til at reage-
re. Hos dem, er der ikke unødvendige kontakt- per-
soner, som i mange andre virksomheder. Det gør, at 
der kortere fra tanke til handling, og at problemer 
bliver løst langt hurtigere. Derfor kan vi også kun an-
befale andre at indgå et samarbejde med efacto”, 
afslutter Sebastian.  

Om DEAS  
DEAS er et af Danmarks førende ejen-
domsforvalt- ningsselskaber med aktivite-
ter i hele landet. DEAS administrerer over 
2.000 ejendomme med cirka 70.000 leje-
mål i Danmark.  

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. efacto A/S styrer produktet for virksomheden. 

OM EFACTO 
efacto tilbyder som de eneste i Europa en unik totalløsning med e-fakturer og FakturaFirewall, der effek-
tivt stopper fakturaer med ufuldstændige oplysninger og korrigerer dem

Ønsker din virksomhed en tilsvarende løsning? 
Kontakt Johan Bjørling på telefon eller email: jb@efacto.com

Gersonsvej 7, 2900 Hellerup  
T +45 70 22 70 82 / M +45 20 62 74 13  

efacto.com / efacto.dk 
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