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Elektronisk fakturering
Og hvorfor du skal bruge det



Vi mener, at fakturering skal være så nemt som overhovedet muligt - 

både for afsender såvel som modtager. Derfor tror vi også på, at elek-

tronisk fakturering er fremtiden. 

En elektronisk faktura - en e-faktura - er en elektronisk fil, der sendes 
direkte til din kundes regnskabsprogram. Det betyder, at din kunde 

slipper for at indtaste fakturainformationerne manuelt fra en PDF-fil, 
som er modtaget på e-mail. 

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt altid sender fakturaer elektroni-

sk, hvis din kunde ønsker det. På den måde sikrer du, at kunden mod-

tager sin faktura på deres foretrukne måde. 

Men det er også en mere sikker måde at sende på - særligt hvis faktu-

raen indeholder følsomme oplysninger. Af samme årsag besluttede re-

geringen i 2005, at alle offentlige institutioner udelukkende modtager 
fakturaer elektronisk. 

Her får du 4 af de vigtigste fordele ved at sende e-fakturaer.

Fremtidens faktura



1

Undgå svindel

En elektronisk faktura sendes direkte til din kundes regnskabspro-

gram, helt uden omveje. Fakturaen sendes som krypteret data via sikre 

forbindelser, der ikke kan manipuleres. 

På den måde, er du stærkt stillet når det kommer til fakturasvindel. 

Den krypterede data er kompleks, og det er stort set umuligt for faktu-

raen at havne i de forkerte hænder. Almindelig fakturasvindel med fak-

turaer sendt som e-mail eller med posten, omfatter ofte manipulering 

af fx kontonummer - hvilket du helt slipper for at bekymre dig om med 

elektronisk fakturering. 

Du kan med ro i maven sende dine fakturaer afsted elektronisk.
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Spar penge

Papirfakturaer er både en omstændig og dyr proces. Det skyldes, at 

fakturaen skal printes, leveres og opbevares - ting der tager tid og 

koster penge. Selv ved PDF-filer, der havner i mail-indbakken, kræver 
det en yderligere manuel håndtering. Tid og energi, der kunne have 

været brugt andetsteds.

Med elektronisk fakturering kommer du uden om disse ekstra trin. 

Elektroniske fakturaer er derfor til glæde for både afsender såvel som 

modtager. Der spares nemlig penge i begge ender uden den ekstra 

manuelle håndtering.
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Ingen tastefejl

Med elektronisk fakturering undgår både modtager og afsender dyre 

manuelle processer og risikoen for menneskelige fejl. Når fakturaen 

behandles elektronisk under hele processen fra afsendelse til modta-

gelse, resulterer det i mindre tastearbejde, færre tastefejl, ingen afviste 

fakturaer og færre manuelle processer. 

Med andre ord: Elektronisk fakturering frigiver tid.

Det betyder derfor, at du i din virksomhed får mulighed for at frigøre 

ressourcer, og i stedet give dig tid til mere værdiskabende arbejde, som 

er til gavn for dig og dine kunder.
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Bedre samhandel

Med elektronisk fakturering kan du opnå et bedre samarbejde med 

dine kunder. Foretrækker din kunde at modtage sine fakturaer elek-

tronisk, kan du gøre arbejdet med dine informationer meget nemmere 

for din kunde ved at imødekomme dette. 

Derudover kan du opnå større indsigt i dine kunders vaner. Og hvem 

ønsker ikke det? Med elektronisk fakturering har du bedre overblik over 

dine dokumenter, da de rejser direkte fra økonomisystem til økonomi-

system.

På den måde, kan du yde en langt bedre service eller produkt overfor 

dine kunder. Når du ved, hvor du bør lægge en større indsats, kan din 

virksomhed for alvor blomstre.



I e-conomic er det ingen sag at sende en elektronisk faktura. 

Du kan oprette og sende fakturaer som du plejer - så sørger e-conomic 

for resten. Hvis din kunde har ønsket at modtage elektroniske faktu-

raer, giver e-conomic dig nemlig helt automatisk mulighed for at sende 

din faktura afsted som en e-faktura.

Det betyder, at vi fremover undersøger om din kunde kan modtage 

fakturaer elektronisk, hver gang du vil bogføre en faktura. Derfor vil du 

opleve, at vi foreslår at sende den som en e-faktura, hvis vi registrerer 

at din kunde kan modtage elektronisk. 

Selvom vi tror på, at elektronisk fakturering er fremtiden, har du stadig 

mulighed for at bevare kontrollen. Du kan frit vælge, hvordan din faktu-

ra skal sendes, og har mulighed for at sende en PDF-kopi til din kunde, 

hvis behovet stadig er der.

Elektronisk fakturering
med e-conomic



e-conomic er en del af Visma, som er Nordens førende leverandør af 

software. Med skræddersyede, digitale løsninger, hjælper e-conomic 

hver dag mere end 130.000 virksomheder med at skabe en effektiv 
og succesfuld forretning. 

Det er det, vi brænder for.

Kontakt os

Visma e-conomic a/s
CVR: 29403473
Langebrogade 1
1411 København K.
Danmark

Tlf.: 88 20 48 40
E-mail: info@e-conomic.dk


