
Kundecase

FakturaFirewall giver  
mere tid til andre opgaver 

For JP/Politikens Hus har skiftet til e-fak-
turaer og FakturaFirewall fra efacto bety-
det mere tid til andre opgaver. Den elek-
troniske løsning vil samtidigt give medie-
virksomheden mulighed for at samle 
mere indkøb i fremtiden.  

JP/Politikens Hus havde længe ønsket en effekti-
visering af deres fakturering. ”Vi modtager over 
40.000 leverandørfakturaer årligt, men brugte 
unødvendig lang tid på at behandle dem”, fortæller 
Group Controller, Stefan Jensen. ”Vi modtog stør-
stedelen af vores fakturaer via PDF, men de forskelli-
ge varianter af PDF-filer besværliggjorde håndterin-
gen og betød, at vi måtte bruge ekstra tid på manu-
elle indtastninger.”  

Derfor efacto  
”Vi undersøgte, hvad der var af muligheder for e-fak-
turering – og hvilke systemer, der kunne supportere 
det. Til sidst var der kun to leverandører tilbage, som 
vi var interesserede i. Her vandt efacto både på pris 
og funktionalitet. Derudover passede virksomhe-
dens tilgang og væremåde godt til vores arbejds-
form. Kemien var der med det samme.” 

Krav og ønsker  
”Det har ikke været vores hensigt at effektivisere en 
masse ressourcer væk. Vores mål har hele tiden 
været at spare tid, som kunne bruges på andre ar-
bejdsopgaver. Samtidigt har det været vigtigt for os 
at få ryddet op i vores stamdata og få et bedre over-
blik over leverandørerne. Derfor var det også et krav 
fra vores side, at systemet kunne kræve, at leveran-
døren påførte en gyldig reference i form af en per-
sonlig mailadresse på fakturaen.”  

Store fordele  
”Vi har ikke målt på de økonomiske besparelser end- 
nu, men fakturabehandlingen går hurtigere, hvilket 
har frigivet tid til andre opgaver. På sigt vil have mu-
lighed for at bruge data fra de elektroniske filer til at 
reducere antallet af leverandører og givetvis også 
priser. Og, det vil være en kæmpe fordel for os!”  

Implementering  
”Implementeringen af FakturaFirewall og integra- 
tionen til øvrige systemer er gået godt. Det gjaldt 
primært om at fortælle, hvor filerne skulle sendes 
hen – og hvor vi skulle processere dem videre til. 
Tidsplanen holdt imidlertid ikke helt, men det var vo-
res egen skyld. Vi havde ikke afsat nok ressourcer til 
at løfte opgaven så hurtigt som planlagt.” 

“ 
Kundeplejen er i top, hvilket gør, at man fø-
ler sig i trygge hænder. Derfor vil jeg også 
gerne anbefale andre at samarbejde med 
efacto 

Stefan Jensen, Group Controller, JP/Politikens Hus 



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  
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