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Effektiv fakturagodkendelse 
med ExFlow og services  
fra CGI 

xFlow og CGI giver din virksomhed mere effektiv 
fakturagodkendelse for alle typer af leveran-
dørfakturer. Med ExFlow ® AX får du maksimal 

udnyttelse af din Dynamics AX-investering gennem øget 
automatisering i din leverandørfakturaproces. 

HVAD ER EXFLOW ® AX? 

ExFlow AX er et add-on modul til Microsoft Dynamics AX, som øger 
effektiviteten og produktiviteten i dine kreditor- og indkøbsprocesser. 

Leverandørfakturaprocessen (Accounts Payable - AP) er blandt de mere 
komplekse finansielle processer i erhvervslivet i dag - og ExFlow AX sikrer 
dig en langt højere grad af automatisering, så du kan forbedre din 
virksomheds rentabilitet. 

Løsningen skaber en hurtigere og mere præcis godkendelsesproces og 
bedre omkostningsstyring. Synlighed over din AP-proces kan minimere dine 
renteomkostninger, forbedre budgetprocessen - og så har det en grøn effekt 
gennem et reduceret papirforbrug. 

FOR DIG, DER BENYTTER DYNAMICS AX OG ØNSKER EN 
FORBEDRET AP-PROCES 

ExFlow AX er et Microsoft-certificeret add-on modul til AP-automation 
bygget på Dynamics AX. Så hvis du bruger Dynamics AX og ønsker at 
forbedre dine AP-processer - er ExFlow løsningen for dig! 

Sammenlignet med andre løsninger er der i ExFlow ikke behov for 
integration og der er ingen synkronisering af hverken kreditorregistre eller 
kontoplaner. Alt håndteres i realtid, direkte i Dynamics AX. 

DERFOR FORETRÆKKER ØKONOMI-AFDELINGER EXFLOW  AX: 

 ExFlow er bygget på Dynamics AX. Leverandørfaktura-godkendelser 
kan administreres direkte i Dynamics AX. Du undgår dermed at skulle 
arbejde i separate systemer 

 ExFlow bruger Dynamics AX’s egne data, så der ikke længere er behov 
for at synkronisere registre, såsom leverandører og kontoplaner 

 Eftersom alle opdateringer udføres direkte i Dynamics AX, behøver du 
ikke længere at vente på godkendt faktura, der skal synkroniseres med 
dit ERP-system 

 Det er muligt at spore fakturaer inden et godkendelses-workflow, direkte 
i Dynamics AX 

 Fakturabilleder, vedhæftede filer og godkendelseshistorik kan tilgås 
næsten overalt i Dynamics AX 
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OM CGI  

CGI har 68.000 medarbejdere på 400 
kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores 
kunder til succes ved at bringe globale 
brancheløsninger og kompetencer til 
deres lokale dørtrin. Samtidig har vi en 
disciplineret tilgang til leverancer, som 
gør os markedsledende inden for it-
projekter til tiden og inden for budget. 

 

Vores forretningsrådgivning, 
systemintegration og outsourcing 
services har en høj kvalitet, og ved 
hjælp af nye teknologier og strategier 
maksimerer vi vores kunders 
investeringer og bundlinje. Det afspejler 
sig i deres tilfredshed. I de seneste 10 
år har kundetilfredsheden i gennemsnit 
været over 9 på en skala fra 1 til 10. 
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For yderligere information om CGI, se 
www.cgi.dk eller send en e-mail til 
cgi.dk@cgi.com. 

 Matchning af indkøbsordre-faktura sker på grundlag af antal/mængder, 
enhedspriser og kvitteringer direkte i Dynamics AX 

 Du får en velkendt brugergrænseflade og funktionalitet  

DERFOR FORETRÆKKER IT-AFDELINGER EXFLOW ® AX: 

 ExFlow bruger udelukkende Dynamics AX’s database. Dermed er 
integrationer og synkroniseringer ikke nødvendige 

 ExFlow kræver ikke separate, dyre servere. ExFlow er en add-on modul 
- ikke en særskilt applikation. 

 ExFlow kun bruger Dynamics AX’s dataregister, dvs. intet 
dobbeltarbejde. Fx er hverken konto- eller leverandørplaner og/eller 
synkronisering mellem forskellige databaser påkrævet. 

 Da ExFlow ikke kræver yderligere support. Brugere arbejder fortsat 
udelukkende i Dynamics AX. 

 

Kontakt os og få mere information om ExFlow til Dynamcis AX. Du finder 
flere detaljer nederst i dette factsheet.  

I det følgende kan du også læse mere om, hvordan du med fordel kan 
kombinere ExFlow med vores services til håndtering af modtagelse af 
elektroniske fakturaer. 

EFFEKTIV MODTAGELSE AF FAKTURAER I EXFLOW 

Forudsætningen for en effektiv godkendelse af leverandørfakturaer er, at 
alle fakturadata er indlæst rigtigt i ExFlow. CGI har samlet alt vedr. alle CGI-
services og ExFlow i én samlet pakke. Som en del af vores services (knyttet 
til ExFlow-løsningen), tilbyder CGI tre forskellige alternative løsninger i 
forhold til modtagelse af fakturaer - alt efter om din virksomhed ønsker at 
modtage fakturaer elektronisk, som PDF-fakturaer eller som papirfakturaer.  
 

 Invoice Exchange inkl. ExFlow adapter:  
Modtagelse af elektroniske fakturaer via VANS.DK og NemHandel i 
OIOUBL format. 

 Invoice Exchange og Invoice Scanning af PDF fakturaer inkl. 
ExFlow adapter:  
Modtagelse af elektroniske fakturaer via VANS.DK og NemHandel i 
OIOUBL samt e-mail modtagelse af PDF-fakturer inkl. scanning/tolkning 
af fakturadata, der automatisk overføres til ExFlow uden involvering af 
virksomhedens medarbejdere. 

 Invoice Exchange og Invoice Scanning af både papir og PDF-
fakturaer inkl. ExFlow adapter: 
Modtagelse af elektroniske fakturaer via VANS.DK og NemHandel i 
OIOUBL samt kombineret modtagelse af papirfakturaer i postboks og e-
mail modtagelse af PDF-fakturer inkl. scanning/tolkning af fakturadata, 
der automatisk overføres til ExFlow uden involvering af virksomhedens 
medarbejdere.. 
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I praksis vil du være 100 % digital fra første dag. CGI leverer alle typer 
fakturaer i ét XML-format, der automatisk bliver indlæst i ExFlow. Slip for en 
masse manuel indtastnings- og scanningsarbejde. 

LEVERANDØRAKTIVERING - EN MERE DIREKTE VEJ TIL 
DIGITALISERING 

Der er ingen tvivl om, at flere og flere leverandørfakturaer bliver 100 % 
digitale - til gavn for både kunde og leverandør. For at sikre at din 
virksomhed udnytter dette potentiale fuldt ud i de løsninger, vi leverer, 
tilbyder CGI din virksomhed praktisk hjælp til leverandøraktivering. Omfan-
get kan tilpasses efter din virksomheds størrelse, antal leverandører og 
deres modenhed i forhold til at kunne levere elektroniske fakturaer. 

NORDISK, EUROPÆISK ELLER GLOBALT 

Alle CGI-services, der er knyttet til ExFlow løsninger er forberedt til 
implementering på nordisk, europæisk eller globalt plan. Tag en nærmere 
dialog med os om, hvordan Nordic Invoice Exchange, Global Invoice 
Exchange og Global Invoice Scanning dækker dine behov.  

 

CGI tilbyder det bedste fundament for at sikre dig én samlet løsning, der 
dækker alle de lande, som ExFlow og din ERP-løsninger er implementeret i.  

KONTAKT OS OG HØR MERE 

Mogens Christensen 
M: +45 21 71 73 08 
mogens.christensen@cgi.com 


