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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 send-
es direkte til dit regnskabsprogram. Modtager du mange fakturaer på 
flere forskellige måder, kan elektronisk modtagelse af fakturaer hjælpe  
dig med at automatisere dit faktureringsflow.

Når du modtager dine fakturaer elektronisk fremfor papirbaserede- 
eller PDF-fakturaer, slipper du for alle de manuelle processer, som føl-
ger med, når informationer overføres mellem afsender og modtager.

Derudover er elektronisk fakturering en mere sikker måde at håndtere 
fakturaer på - særligt hvis fakturaen indeholder følsomme oplysninger. 
Af samme årsag besluttede regeringen i 2005, at alle offentlige institu-
tioner udelukkende modtager fakturaer elektronisk. 

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

Fremtidens faktura
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Undgå svindel
En elektronisk faktura sendes direkte til dit regnskabsprogram, helt 
uden omveje. Fakturaen sendes som krypteret data via sikre forbind-
elser, 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 sige ja til at modtage dine fakturaer 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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Færre manuelle 
processer
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.
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Bedre samhandel
Med elektronisk fakturering kan du opnå et bedre samarbejde med 
dine leverandører. Hvis du vælger at modtage dine fakturaer elektroni-
sk, kan du gøre faktureringsprocessen meget nemmere for både dig 
selv og din leverandør, da processerne i højere grad bliver automatise-
rede.

Med elektronisk fakturering har du bedre overblik over dine dokument-
er, da de rejser direkte fra økonomisystem til økonomisystem.

På den måde, kan du opnå et langt bedre samarbejde med dine le-
verandører, og sikre at du altid modtager dine fakturaer på samme 
måde og samme sted - nemlig direkte i dit regnskabsprogram.



I e-conomic vil det fremover være mulig at modtage dine fakturaer 
elektronisk - direkte i din Inbox. 

Ved at modtage dine fakturaer elektronisk i e-conomic, kan du nemt og 
effektivt kategorisere dem og oprette nye posteringer.

Vi har også sørget for, at det er nemt for leverandøren at sende elek-
troniske fakturaer. Så længe du som modtager er registreret i Nemhan-
del eller Sproom med et EAN- eller CVR-nr., vil e-conomic automatisk 
give din leverandør mulighed for at sende fakturaen elektronisk. 

Selvom vi tror på, at elektronisk fakturering er fremtiden, har du stadig 
mulighed for at bevare kontrollen. Hvis behovet stadig er der, kan din 
leverandør altid vælge at sende en PDF-kopi af fakturaen.

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


