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Fordele med Global Invoice 
Scanning: 

• Ingen dyre investeringer i eget 
udstyr 

• Effektivitet 
• Store besparelsesmuligheder 
• OCR, ICR og linjetolkning 
• Frigørelse af interne ressourcer 
• Høj kvalitet 
 
 
 

”Med Global Invoice Scanning kan 
du som kunde hos CGI enkelt gå 
fra papir til den elektroniske 
verden” 
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Global Invoice Scanning 
– Effektiv datafangst 
 

indes der er en enkel og effektiv måde at håndtere 
ens virksomheds faktura på? Ja det gør det, og 
fordelene er mere end øget effektive og 

simplificeringen af håndteringsprocessen. Med Global 
Invoice Scanning kan din virksomhed blive mere effektiv for 
færre omkostninger.  
 
EFFEKTIV DATAFANGST MED GLOBAL INVOICE SCANNING 

Vi tager hånd om din post… En enkel måde at digitalisere din virksomheds 
fakturahåndtering.  

Enkel og effektiv fakturahåndtering kræver ensretning af arbejdsprocesser 
med fokus på digitalisering og workflow understøttelse. Hvordan arbejder 
din virksomhed i dag? 

• Hvor lang tid bruger din virksomhed på at indtaste leverandørfakturaer? 
• Hvor lang tid bruger din virksomhed på at scanne og tolke 

leverandørfakturaer? 
• Kommer modtagne fakturaer tilstrækkeligt hurtigt frem til godkendelse 

hos den rette person? 

ELEKTRONISK PROCES 

Vejen frem til en fuldt elektronisk proces vedr. fakturahåndtering stiller både 
tekniske og organisatoriske krav, som kan være svære at håndtere ved 
siden af virksomhedens daglige arbejde. Fakturascanning as a service fra 
CGI sikrer din virksomhed en enkelt, hurtig og markant 
Effektiviseringsgevinst, der samtidig er grundlaget for yderligere optimering 
af processer. 

OMKOSTNINGSEFFEKTIVT 

Tolkning og validering 
Kernen i vores scanningservice er integreret tolkning og validering. Servicen 
opdateres løbende med det nyeste software til tekstgenkendelse (OCR) og 
intelligent tolkning (ICR). Den intelligente tolkning sikrer, at store dele af 
teksten valideres automatisk. Hver enkelt scannet og tolket dokument 
kontrolleres til slut manuelt for at sikre, at ingen fejl slipper igennem. Det gør 
vi omkostningseffektivt ved at kombinere avanceret it-understøttelse med et 
miks af personaleressourcer i Norden og lavomkostningslande i Europa og 
Asien. 

 

Lad os tage hånd om din post ... 
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OM CGI  
CGI har 69.000 medarbejdere på 400 
kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores 
kunder til succes ved at bringe globale 
løsninger 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 

 

 

 

”Der er en åbenlys business case i 
at outsource din datafangst for alle 
virksomhedens selskaber i 
Danmark, Norden, Europa, 
Verden.” 

 

 

 

YDERLIGERE 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 

Post-
åbning Scanning Tolkning Validering Arkivering Overførsel 

Som kunde hos CGI kan du lade os tage hånd om dine indkommende 
fakturaer/anden post. Vi poståbner og scanner alt. Papiroriginalerne kan 
gemmes i langstidsarkiv, hvis kunden har et ønske herom. 

Eller scan selv 
Du kan også vælge selv at stå for poståbning og image scanning, hvorefter 
CGI tager over i relation til tolkning og validering. Scanning kan foretages 
fra et eller flere kontorer via en webapplikation, som giver direkte og sikker 
overførsel af fakturabillederne. 

Integreret fakturadistribution 
Med en simpel tilslutning tilbydes en samlet overførsel af både scannede og 
elektroniske fakturaer med høj grad af kontrol og sporbarhed. Alle fakturaer 
leveres i ét standardformat, der passer til kundens forretningssystem. Det 
betyder, at der kan skabes én forretningsproces for fakturahåndtering. Du 
kan gøre dine forretningsprocesser 100% elektroniske fra den ene dag til 
den anden. 

Elektronisk arkivering 
CGI tilbyder også markedsledende elektroniske arkiveringsservices til 
meget fordelagtige priser, da vi står for investeringen, og vores kunder 
betaler efter forbrug. Vores elektroniske arkivservice er skabt til at lagre og 
håndtere store mængder forretningsdokumenter, lister og rapporter. 
Dokumenterne er lette og hurtige at fremsøge via et avanceret 
indekssystem og vises på skærmen på samme måde som det oprindelige 
papirdokument. 

Tryghed og kvalitet 
CGI håndterer hver dag ca. 100.000 dokumenter – fakturaer, fragtsedler og 
andre blanketter – for vores kunder. Vi har lang erfaring inden for området 
og har et af Nordens største servicebureauer til scanning, 
dokumenthåndtering og maskinel tolkning af dokumentinformation. 

CGI´s fakturascanning as a service er skabt med fokus på Global Delivery, 
således at vi understøtter internationale virksomheders behov uafhængigt af 
geografi. For de fleste kunder håndterer vi hele processen fra poståbning, 
scanning, tolkning og validering. Det scannede materiale overføres til 
kundens system eller til vort elektroniske arkiv via datafil. Elektronisk 
håndtering af dokumenter er en del af vores kernevirksomhed – vi kalder 
det Informationslogistik.  
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