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BASWARE INVOICEREADY 

Med Basware InvoiceReady 

får du: 

 Fuldt overblik over fakturaer, der er 
under behandling 

 Minimeret risikoen for rykkere 
samtidig med, at eventuelle rabatter 
ved hurtig betaling kommer indenfor 
rækkevidde 

 Automatiseret håndtering af kendte 
fakturaer (Kontraktmatch) 

 Effektiv håndtering rejseudgifter og 
– udlæg 

 Nem arkivering i tilgængeligt arkiv 

 Hurtig og smertefri implementering 

 Integration i dit eksisterende ERP-
system 

 Betaling efter forbrug – SaaS gør 
din fakturahåndtering til en variabel 
omkostning 

 Mulighed for væsentligt reducerede 
omkostninger via effektiv 
fakturahåndtering, outsourcet 
fakturascanning og datafangst. 
 

 

 

cgi.dk 
© 2013 CGI GROUP INC. 

Effektiv 
fakturahåndtering i det 
nye kreditorbogholderi 

oster det penge at betale regninger? Ja.  
Effektiviser din fakturahåndtering og opnå 
betydeligere besparelser. Få hjælp med CGI og 

Basware InvoiceReady. 

Kunne du tænke dig en problemfri og effektiv håndtering af alle dine 
fakturaer lige fra modtagelse til betaling? En proces, hvor du kan være 
sikker på, at fakturaen automatisk bliver sendt til godkendelse hos den 
rigtige medarbejder? Hvor du kan holde øje med, hvor langt i processen 
hver faktura er for at minimere gennemløbshastigheden, og hvor du får en 
besparelse på op til 50 pct. per behandlet faktura? Det kan du få med 
Basware InvoiceReady. 
 
Den samlede fakturahåndteringsservice er derudover baseret på effektiv 
datafangst fra CGI i form af outsourcet fakturascanning og elektronisk 
fakturamodtagelse. 

Systematiseret godkendelse og sporbarhed giver hurtig 
gennemløbstid 

Så snart du modtager en faktura – enten elektronisk eller scannet – sørger 
Basware InvoiceReady for, at den går direkte videre i den relevante god-
kendelsesproces. Løsningen implementeres i din virksomheds specifikke 
regler for godkendelse og sikrer, at hver faktura sendes til den korrekte 
medarbejder så hurtigt som muligt. Når fakturaen er godkendt, bliver den 
automatisk overført til betaling i dit ERP-system. Basware InvoiceReady 
fjerner på den måde risikoen for, at fakturaer forsvinder eller bliver for-
sinkede – og dermed også risikoen for, at du modtager rykkergebyrer. Når 
gennemløbstiden bliver formindsket, kommer rabatter i forbindelse med 
hurtig betaling også inden for rækkevidde. 
 
Matcher automatisk fakturaer og leverandørkontrakter 

Basware InvoiceReady kan automatisk matche fakturaen med de leveran-
dørkontrakter, der allerede findes i systemet (Kontraktmatch). Det vil sige, at 
tilbagevendende faktureringer – for eksempel telefoni, forsyningsregninger, 
husleje eller vedligeholdelse – er oplagte til automatisering. Med Basware 
InvoiceReady er den slags aftaler nemme at sætte op, hvilket gør resten af 
processen selvkørende. Hvis du modtager en faktura, der er over det 
prædefinerede beløb, bliver fakturaen sendt til gennemgang og 
godkendelse ved den rette person. 
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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 
løsninger og kompetencer til deres 
lokale dørtrin.  

 

Samtidig har vi en disciplineret tilgang 
til leverancer, som gør os markeds-
ledende inden for it-projekter til tiden og 
inden for budget. Vores forretnings-
rådgivning, 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 kundetilfreds-
heden i gennemsnit været over 9 på en 
skala fra 1 til 10.  
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Strømlinet rejse- og udlægsafregning 

Basware InvoiceReady håndterer ikke kun udefrakommende fakturaer. 
Løsningen giver også mulighed for at håndtere rejseudlæg og -udgifter. 
Basware InvoiceReady benytter den samme effektive proces og håndtering 
som ved almindelige fakturaer og bidrager med de samme fordele. Altså 
effektiviseret, hurtigt og omkostningsreduceret håndtering af rejsegodt-
gørelser og -udlæg. Søgefunktionen i Basware InvoiceReady giver dig det 
bedste grundlag for, at finde det du søger – hvad enten du vil finde 
behandlede fakturaer, have et overblik over en leverandørs leveringer eller 
over din virksomheds forbrug af en bestem vare. Det er også muligt at 
arkivere dine fakturaer på dvd eller cd. 

Gør faste omkostninger variable 

Basware InvoiceReady er en skalerbar løsning, hvor du kan skue op og ned 
for forbruget efter behov. Håndtering af fakturaer samt rejseudlæg og 
udgifter bliver en variabel omkostning, og Basware InvoiceReady er 
software as a service (SaaS), hvor du kun betaler for det, du bruger. 
Desuden er etableringsomkostningerne lave, når du ikke skal investere i 
licenser eller bruge ressourcer på langvarig implementering. Det tager 
typisk kun nogle få dage at sætte løsningen op til din forretning. Du får 
samtidig en fremtidssikker løsning, der er fuldt integreret med dit ERP-
system, og som bliver opdateret og drevet af en virksomhed med 
spidskompetencer inden for effektivisering og proceshåndtering. 

Avanceret elektronisk arkivering 

Når en faktura er godkendt til betaling og færdigbehandlet, arkiverer 
Basware InvoiceReady den digitalt. Arkivet er altid tilgængeligt, og du kan 
nemt få overblik eller revidere dine behandlede fakturaer. 

Effektivitet giver besparelse 

Selvom håndtering af fakturaer kan virke som en mindre del af din 
virksomheds hverdag, kan du reducere omkostningerne markant ved at 
effektivisere den. En undersøgelse foretaget af Billentis (”E-Invoicing/E-
Billing 2012”) viser, at du kan spare helt op til 60 pct. – 25 kr. – per 
håndteret faktura i processen fra modtagelse til betaling. 

Om BASWARE 

Basware er en finsk softwarevirksomhed, der arbejder indenfor områderne 
indkøb, fakturahåndtering og rejseafregning. Basware er anerkendt som 
markedsledende indenfor sit område. Virksomheden blev grundlagt i 1985 
og har været repræsenteret i Danmark siden 2002. Virksomheden har 1300 
medarbejdere og en omsætning på 107 mio. EUR i 2011. 

TAG EN DIALOG MED OS 

Kontakt Mogens Christensen hos CGI på: 
M: +45 21 71 73 08 
E: Mogens.christensen@cgi.com 

CGI 
Lautrupvang 10 
2791 Ballerup 
Tlf.: 44 78 40 00 
Fax: 44 78 40 01 

 

For yderligere information om CGI, se 
www.cgi.dk 


