
Den elektroniske kæde er ikke stærkere end det svageste led. Derfor er 

FakturaService et længe savnet element i den e-handelsløsning, Århus 

Kommune har i støbeskeen.

Fuld integration – fuldt udbytte
Med den nye lov om offentlige betalinger skal kom-

munerne fra nytår 2005 kunne modtage elektroniske 

fakturaer. Det kan ske på to måder - enten ved at pa-

pirfakturaerne bliver scannet og sendt elektronisk til 

kommunerne, eller ved at leverandørerne tager skrid-

tet fuldt ud og implementerer elektronisk fakturering. 

Ifølge Århus Kommunes indkøbschef Lars Sønderby er 

det sidste så absolut at foretrække:

- For os som kommune er det den elektroniske faktura, 

der er nøglen til det ubrudte elektroniske flow. Og en 

scannet faktura er ikke det samme som en elektronisk 

faktura. Ud over bogføring og betaling af den enkelte 

ordre bruger vi også fakturaen som grundlag for sta-

tistisk opfølgning, og det stiller flere krav til de oplys-

ninger, vi registrerer. Herudover er den elektroniske 

faktura - med oplysninger på varelinieniveau og kom-

munens kontostreng - en forudsætning for de proces-

gevinster vi kan få via »automatisk fakturamatch«. 

- Det vil sige at fakturaen automatisk sammenlignes 

med den elektroniske ordre og efterfølgende bogføres 

og sendes til betaling, hvis alt er som det skal være, 

siger han. 

Kommunen tager ansvar
Ifølge Lars Sønderby har kommunen også en forplig-

telse til at hjælpe leverandørerne i gang.

- Jeg ser helst, at vi ender med en hel palet af mulighe-

der for den enkelte leverandør. Og for at starte et sted 

valgte vi at gå med i et pilotprojekt med FakturaService. 

Projektet har kørt som et samarbejde mellem KMD, to 

leverandører og os, og det har nu mundet ud i løsning 

Nu kan vi endelig få leverandørerne med

Lars Sønderby,

indkøbschef i Århus Kommune
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som vi har gennemprøvet, og derfor kan anbefale til 

vores leverandører. Vi ved, den virker. Nu mangler vi 

bare at komme i gang og få høstet gevinsterne, fortæl-

ler han.

Ændrede arbejdsgange nødvendigt
FakturaService sørger for den ubrudte elektroniske 

indkøbskæde, når indkøbene bliver foretaget via 

KMD WebBestilling.

- Vi er også stadig meget opmærksomme på, at den 

tekniske løsning kun er én forudsætning af flere for 

at spare ressourcer i indkøbsprocessen. Tidligere i 

processen har vi moderniseret vores kasseregnskabs-

regulativ i kommunen og vi er nu i fuld gang med at 

udarbejde de systemspecifikke instrukser, som skal 

følges i praksis. Og først når vi har de fulde arbejds-

gangsbeskrivelser på plads, kan vi for alvor udnytte 

mulighederne i et elektronisk indkøbssystem.

FakturaService – the missing link
Århus Kommune har haft e-handel på dagsorde-

nen siden 2000 og gik i gang med første fase af 

implementeringen i 2003. Den betyder, at en række 

varegrupper på kontorområdet nu kan bestilles 

elektronisk, og det involverer potentielt tusindvis af 

disponenter på tværs af kommunen.

- Det helt afgørende for os er dog, at vi også får sat 

strøm til betalingsdelen, så vi kan drage nytte af inte-

grationen mellem WebBestilling og vores økonomisy-

stem. Med elektroniske fakturaer fra en løsning som 

FakturaService, er vi nu endelig i stand til det, slutter 

Lars Sønderby.

Århus Kommune har godt 293.000 indbyggere og 

behandler i størrelsesordenen 600.000 fakturaer på 

årsbasis.

Fakta


