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Global Invoice Exchange - 
Strømlinet samhandel 
med dine globale partnere 

nklere fakturering, færre distributionsomkostninger, 

tættere og mere effektiv kommunikation med dine 

leverandører. Er det også blandt fokusområderne i 

din forretning, så er Global Invoice Exchange den rette 

løsning for dig. 

Global Invoice Exchange er en komplet service til at sende og modtage 

elektroniske fakturaer uafhængigt af fakturastandarder og kundespecifikke 

formater. Elektroniske fakturaer sænker distributionsomkostninger og giver 

færre klimapåvirkninger, men frem for alt muliggør elektroniske fakturaer en 

omkostningseffektiv indkøbs- og fakturahåndtering i alle dele af processen. 

Global Invoice Exchange kobler leverandørens faktureringssystem sammen 

med kundens fakturahåndteringssystem i et sammenhængende flow. 

ELEKTRONISK FAKTURAHÅNDTERING 

At indføre elektronisk fakturahåndtering er en af de mest almindelige måder 

at effektivisere administrative arbejdsprocesser og styre virksomhedens 

omkostninger. Det giver en ensartet arbejdsproces for hele virksomheden 

og sikrer, at alle omkostninger er korrekte og godkendte. Gennem anvend-

else af elektronisk indkøb kan mange step i fakturahåndtering elimineres. 

En forudsætning for elektronisk fakturering er, at fakturaer kommer ind i et 

elektronisk format, der understøttes af fakturahåndteringssystemet. I første 

skridt, kan det ske ved scanning og fortolkningen af de sædvanlige papir- 

fakturaer, men i mange tilfælde kan det betale sig at have en direkte fuldt 

elektronisk fakturastrøm. Reducerede distributionsomkostninger, øget 

hastighed og kvalitet er væsentlige fordele. 

SERVICE PROVIDER FOR ELEKTRONISKE FAKTURAER (VANS) 

Elektroniske fakturer er baseret på en elektronisk fakturafil oprettet i 

leverandørens faktureringssystem. I mange tilfælde er filens indhold 

konverteret til et standard e-faktura format; eksempel OIOXML faktura, 

OIOUBL eller det traditionelle EDI format EDIFACT D96A faktura. Det 

modtagende fakturahåndteringssystem hos kunden kan mange gange også 

indlæse e-faktura formatet. Måske forventes det, at fakturadata er suppleret 

med et fakturaimage, som er letforståeligt for godkender af fakturaen, og 

sommetider suppleret med fakturabilag, som kræves til kontering og 

attestering. At skabe integration til mange leverandører eller kunder kan 

være teknisk kompliceret og omkostningskrævende. CGI´s Global Invoice 

Exchange løser udfordringerne enkelt via en specialiseret service, som 

allerede omfatter mange tusinde integrationer og flere hundrede millioner 

meddelelser årligt. 
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OM CGI  

CGI er grundlagt i 1976 og er en global 

udbyder af it og forretningsprocesser. 

Vores 69.000 medarbejdere i 40 lande 

leverer forretningsrådgivning, 

systemintegration og outsourcing 

services af høj kvalitet.  

Vi tager udgangspunkt i kundens 

forretningsstrategi for at opnå de 

bedste resultater, og vi leverer til tiden 

og inden for budget. Derfor er vi blandt 

branchens bedste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT CGI FOR 

INFORMATION 

Kontakt Mogens Christensen hos CGI på: 

Tlf: +45 21 71 73 08 

E-mail: mogens.christensen@cgi.com 
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For yderligere information om CGI, se 

www.cgi.dk 

Enkel tilslutning 

Tilslutningen er enkel for både leverandør og modtager. En tilslutning sker 

pr. part inklusiv konvertering til og fra standardformat. Derefter løber al e-

faktura trafik automatisk via en overvåget produktionsplatform med høj 

driftssikkerhed og ydeevne. 

Understøttelse af nationale standarder 

I mange lande, inklusive Danmark, findes der krav om, at e-fakturaer skal 

følge nationale standarder for format og kommunikation. I Danmark har det 

offentlige valgt standard-formatet OIOUBL faktura. I Sverige hedder 

standarden Svefaktura, i Finland Finvoice og i Norge EHF. Global Invoice 

Exchange understøtter danske, nordiske og øvrige internationale standarder 

for format og overførsel af elektroniske fakturaer. 

Understøttelse af internationale krav 

Inden for EU kan elektroniske fakturaer sendes over landegrænser, men der 

findes dog krav, som skal opfyldes, for at modtageren er berettiget til at 

fradrage moms betalt i et andet land. Kravene varierer fra land til land, men 

generelt kræves garanti for e-faktura ægthed og oprindelse. I Global Invoice 

Exchange findes en tilvalgsmulighed, som enkelt giver mulighed for 

automatisk at signere e-fakturaer med de korrekte certifikater afhængigt af 

udstederen og modtagerlandet.  

Elektroniske fakturaer og scanning i et flow 

Global Invoice Exchange kan kombineres med CGI’s services for 

fakturascanning og fortolkning. Det gør det muligt, at du fra dag ét kan få 

100 % af alle indgående fakturaer i et enkelt elektronisk flow, og over tid får 

leverandører med de største mængder flyttet til fuldt elektroniske strømme. 

Elektronisk fakturahåndtering som en service 

For dem, der hurtigt og enkelt vil starte med elektronisk fakturering, kan CGI 

tilbyde fakturahåndteringsløsninger som en service via Internet. Kontering, 

attestering og til og med indkøb håndteres i en simpel webbaseret 

applikation og derefter overføres færdigbehandlede data til dit 

forretningssystem.  

Indkøb med ordrematchning 

Global Invoice Exchange understøtter også elektronisk ordrehåndtering fra 

dit indkøbssystem. Indkommende fakturaer kan derefter matches op mod 

konterede og attesterede ordrer i en helt automatisk håndtering af den 

modtagne faktura. CGI’s services for fakturascanning understøtter tolkning 

af varelinjer på fakturaer og dermed også matchningen af papirfakturaer.  

Elektronisk arkivering 

Bogføringslov og skattelovgivning stiller krav om, at elektroniske fakturaer 

arkiveres i det originale format. CGI tilbyder elektronisk arkivering som en 

ekstra service. Elektroniske fakturaer findes tilgængelige i 6-10 år eller så 

længe, de kræves tilgængelige online. Det elektroniske arkiv kan også tjene 

som en værdifuld støtte for kundeservice og økonomisk funktion i 

forbindelse med støtte og opfølgning af fakturaspørgsmål. 
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