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Rapport – Fakturamatching og innkjøp-til-betaling

Ære være automatisk fakturahåndtering, men det er mulig å ta enda ett skritt 
lenger og arbeide enda mer effektivt ved å automatisere hele innkjøpsprosessen. 
Denne rapporten fokuserer på automatiseringen av faktura knyttet til repeterende 
faktura og løpende abonnementer.

Undersøkelser Visma har gjort, viser at at 25–30 prosent av alle innkommende 
fakturaer til et selskap som regel er knyttet til et abonnement. Ofte håndteres disse 
som en faktura for hvert abonnement, som så skal distribueres til riktig person, 
som skal kontrollere og attestere hver faktura.

Ved hjelp av automatisert prosess fra innkjøp til betaling går det enkelt og 
effektivt å redusere kostnadene, øke kontrollen og la medarbeiderne fokusere på 
annet enn administrasjon. Fakturaer for løpende abonnementer kan håndteres 
helt automatisk med et system for automatisert innkjøp-til-betaling.

Sammendrag
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Slik fungerer automatisert innkjøp-til-betaling

Med automatiserte innkjøp legger 
innkjøperne inn ordrene i systemet. Hver 
ordre matches deretter slik at den går til 
leverandøren som selskapet har den beste 
avtalen med for det aktuelle innkjøpet. 
Leverandøren får inn ordren i sitt 
ordresystem, leverer varen eller tjenesten 
og sender en faktura som automatisk 
konteres og går videre til betaling hos 
selskapet som har lagt inn innkjøpsordren.

Ved faktura som går på løpende 
abonnementer, legges abonnementet 
inn når abonnementet tegnes eller 
endres. For øvrig kan hele prosessen 
skje uten menneskelig håndtering.

Den automatiske håndteringen bygger  
på at alle innkommende fakturaer kon-
trolleres mot et regelverk, som kan settes 
opp av den avtaleansvarlige i selskapet.

Regelverket kan for eksempel angi 
grenseverdier for hvor store eller små 
beløp denne typen fakturaer, fra denne 
leverandøren, kan ha for å gå rett 
gjennom til betaling uten at det kreves 
noen attestering. Det kan også være 

informasjon om for eksempel hvor ofte 
en bestemt type fakturaer skal komme  
og lignende.

Ulike abonnementer kan da styres 
med ulike regler. Leiekostnader er 
for eksempel de samme fra den ene 
måneden til den neste, og hvis fakturaen 
stemmer overens med kostnaden 
som er lagt inn i reglene, kan den 
betales automatisk. Mobilfakturaer og 
strømfakturaer kan derimot variere en del 
fra gang til gang, og da må man i stedet 
angi en grenseverdi. Alt under denne 
grenseverdien kan betales automatisk, 
mens fakturaene som overstiger beløpet, 
går videre til en gransker for manuell 
kontroll og attestering. 

For hver faktura skjer det generelt 
en rimelighetskontroll når den kommer 
inn i systemet. Der matches den mot 
regelverket slik at alle avvik oppdages og 
sendes videre til en gransker som da vet 
at det er noe som ikke helt stemmer med 
den aktuelle fakturaen.

.

alle innkommende 
fakturaer kontrolleres 
mot et regelverk, som 
kan settes opp av den 
avtaleansvarlige i 
selskapet.

Den automatiske 
håndteringen 

bygger på at ”
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Flyten for automatisert fakturahåndtering. Eksempler på fakturaer som kan håndteres automatisk er vasking, leie, planteservice, telefoni, strømforbruk, 
kaffemaskiner, kopimaskiner og skrivere, billeie, leasing, trucker, tepper, posthåndtering, gass, frukt eller friskvern.
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Det er tre store fordeler med 
automatiserte innkjøp på løpende 
abonnementer.

Lavere kostnader
Med innkjøp-til-betaling kan selskapet 
være sikker på at det ikke betales 
fakturaer som ikke burde betales. 
Alle fakturaer som ikke kan matches 
mot regelverket, siles ut for manuell 
kontroll. En gransker må da manuelt gå 
gjennom fakturaen og avgjøre om den 
skal betales eller ikke. Ingen uriktige 
fakturaer betales ”av gammel vane”.

Dessuten kan systemet finne fakturaer 
som i og for seg holder seg innenfor det 
fastsatte regelverket, men som likevel 
ikke burde betales. Hvis selskapet for 
eksempel har mobilabonnementer 
med variable trafikkostnader, kan man 
utarbeide rapporter som viser hvilke 
abonnementer som bare faktureres for 
den faste kostnaden. Det kan nemlig 
tyde på at abonnementet ikke lenger 
brukes og derfor bør avsluttes.

Det er dyrt å håndtere fakturaer 
manuelt. Akkurat hvor mye manuell 
fakturahåndtering koster, kan variere 
fra selskap til selskap. Analyser viser 
at det koster 60 kroner å håndtere 
en faktura manuelt, mens det koster 
5 kroner å gjøre det samme digitalt.

Disse beregningene er mest basert 
på arbeidskostnaden og tar ikke med 
hva det kan koste å betale uriktige 
fakturaer, gå glipp av avtalefornyelser 
o.l. Kostnaden på fem kroner for 
digital håndtering kommer dessuten 
fra manuell attestering av e-fakturaer, 
og det forsvinner i innkjøp-til-betaling 
for abonnementer. Den virkelige 
forskjellen i kostnad mellom manuell 

og automatisk håndtering er dermed 
enda større for selskapene som bruker 
innkjøp-til-betaling for sine løpende 
abonnementer.

Bedre kontroll
Ved at alle fakturaer automatisk 
kontrolleres mot regelverket oppdager 
systemet direkte de som er uriktige eller 
der summen er høyere enn forventet. 
Systemet har informasjon om hvem 
som skal granske fakturaer for hvert 
abonnement, så de sendes alltid til riktig 
person for kontroll.

Det er enkelt å utarbeide rapporter som 
viser hvordan abonnementene brukes. 
Det gjør det lett å se trender som f.eks. at 
de ansatte begynner å ringe mer eller at 
strømkostnadene tar av i et lokale.

Rapportene kan brukes som 
underlag for avtaleoppfølgingen. 
Mange selskaper er gode til å stille 
krav og forhandle, men svikter ofte 
i oppfølgingen. Med et godt system 
for innkjøp-til-betaling kan man 
utarbeide rapporter som viser nøyaktig 
hvordan hvert abonnement er brukt 
i avtaleperioden. Når det er tid for å 
reforhandle avtalen, har selskapet 
egne data å støtte seg på og trenger 
ikke bare stole på informasjonen som 
leverandøren eventuelt kan bidra med.

Systemet holder rede på når ulike 
avtaler utløper og varsler når det er på tide 
å forberede seg til en reforhandling. Det 
eliminerer risikoen for at en avtale fortsetter 
å løpe av ren forglemmelse, der selskapet 
ville tjene mye på en reforhandling. 
Spesielt med tanke på at selskapet 
nå har god informasjon om hvordan 
abonnementet virkelig er brukt, kan det 
være gode muligheter for besparelser.

Nytten med automatisert innkjøp-til-betaling

4.

Fordeler med automatiserte 
innkjøp på løpende abon-
nementer:

■ Lavere kostnader
■ Bedre kontroll
■ Mer effektiv arbeidstid

60 kr 5 kr
Analyser viser at et forsiktig kostnadsanslag ved å håndtere en faktura manuelt er 60 kroner, mens 
et tilsvarende anslag for en digital faktura er 5 kroner. Men ifølge andre kilder kan en manuelt 
håndtert faktura like godt koste 200–700 kroner.

håndtere en faktura 
manuelt, mens det 
koster 5 kroner å gjøre 
det samme digitalt.1

Analyser viser 
at det koster 
60 kroner å ”
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Mer effektiv utnyttelse av personale
Manuell fakturahåndtering involverer 
ofte flere personer i selskapet. De skal 
for eksempel konteres, sendes til riktig 
person for kontroll og attestering og 
sendes til betaling. For selskaper med 
tusenvis av fakturaer i året går det raskt 
med mye tid til dette.

Beregninger for et fiktivt selskap med 
30 000 leverandørfakturaer i året viser 
at personalet må legge ned 8750 timer 
på fakturahåndtering.

Statistikk hentet fra fakturahåndterings-
systemer viser dessuten at en e-faktura 
i gjennomsnitt håndteres i 3,9 dager. 
Håndteringstiden for en skannet faktura 
er på hele 6 dager. Bare ved å bruke 
e-faktura effektiviserer man altså 
fakturahåndteringen med 35 prosent.

Ved å bruke fakturaabon-
nementsmodulen i Visma Proceedo, 
i kombinasjon med ordrematchingen 
og varemottaket i innkjøpsmodulen, 
har Nordea klart å automatisere ca. 
60 prosent av fakturahåndteringen.

For en større organisasjon kan det 
hende at en sjef må håndtere hundrevis 
av fakturaer hver måned. Tid som sjefen 
kan bruke mye mer effektivt ved å lede 
personalet i stedet for å sitte og finlese 
fakturaer.

I og med at fakturahåndteringen 
tar tid fra sjefenes egentlige arbeid, 
kan det lett bli slik at de prioriterer 
andre oppgaver og at dette går utover 
fakturakontrollen.

Med automatiske innkjøp skjer 
fakturahåndteringen automatisk i de aller 
fleste tilfeller, og de eneste fakturaene 
som må granskes manuelt, er de som 
av en eller annen grunn ikke klarer 
matchingen mot regelverket. Den som 
har ansvaret for granskingen, vet da at 
det er et avvik med denne fakturaen, slik 
at vedkommende kan bruke tiden som 
kreves for å finne ut hva problemet er og 
hvordan fakturaen skal håndteres.

5.

og varsler når det er på 
tide å forberede seg til 
en reforhandling. Det 
eliminerer risikoen for at 
en avtale fortsetter å løpe 
av ren forglemmelse, der 
selskapet ville tjene mye 
på en reforhandling.2 

Systemet holder 
rede på når ulike 
avtaler utløper ”

1. Analyse utført av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA).  
2. Analyse utført av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA).
3. http://blog.visma.com/se/foretagande/35-snabbare-hantering-med-e-faktura/
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■ MANUELT

■ E-FAKTURA

Fakturahåndteringen effektiviseres med 35 prosent med e-faktura.

så fakturahåndteringen 
med 35 prosent.3

Bare ved å bruke 
e-faktura effek- 
tiviserer man alt-”
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For å lykkes med automatisert inn-
kjøp-til-betaling for løpende abon- 
nementer er det noen nøkkelfaktorer 
som er viktige å ta med i beregningen.

■ Begynn med å gå gjennom selskapet 
fakturaer. Det største arbeidet ved 
innføring av fakturahåndtering via 
automatiske innkjøp er å gå nøye 
gjennom hvilke fakturaer som kommer 
inn til selskapet og bestemme hvordan 
de skal håndteres.
Man må kartlegge hvilke leverandører 
som sender inn fakturaer, identifisere 
nøyaktig hva hver faktura er knyttet til 
i organisasjonen og avgjøre hvordan 
man skal definere reglene for å 
håndtere fakturaene.
Dette arbeidet kan ta måneder i en større 
organisasjon, men kan også gi store 
gevinster. I denne prosessen oppdager 
mange selskaper abonnementer der 
de betaler for noe som ikke brukes. Det 
kan dreie seg om mobilabonnementer 
som ikke sies opp når medarbeidere 
slutter, men det finnes også eksempler 
på kommuner som har fortsatt å betale 
strømregninger for lokaler de ikke 
lenger bruker. Her kan man spare 
inn hele investeringen i en løsning for 
automatiserte kjøp.

■ Identifiser hvilke leverandører som 
er viktigst å ha med i systemet. For 
selskaper med mange leverandører kan 
det ta lang tid å gå gjennom alle for å få 
dem inn i systemet. I stedet for å legge 
inn alle leverandørene på en gang, er 
det ofte mer lønnsomt å begynne med 
leverandørene som gir best avkastning.
Fordi det handler om å minimere 
tiden som medarbeiderne bruker på å 
håndtere fakturaer, er ikke det viktigste 
hvor store beløp fakturaene er på, men 
hvor mange fakturaer det dreier seg om. 
Jo flere fakturaer som kommer fra en 
leverandør, desto mer kan man tjene på 
å automatisere nettopp disse fakturaene.

■ Be om e-faktura. Man kan selvsagt 
skanne papirfakturaer og legge dem 
inn i systemet på den måten, men det 
blir mye mer effektivt for alle parter hvis 
leverandøren kan sende e-fakturaer.

■ Sentraliser håndteringen. I stedet for 
å sette enhetssjefer o.l. til å håndtere 
innkommende fakturaer, kan nå alt 
håndteres på økonomiavdelingen. 
Endringer av avtalevilkår, nye 
leverandører, endringer i regelverket m.m. 
håndteres direkte fra økonomiavdelingen.
De eneste fakturaene som må sendes 
ut i organisasjonen, er de som ikke 
klarer matchingen mot regelverket. Ved 
å sentralisere fakturahåndteringen på 
denne måten, håndteres stort sett alt fra 
bestilling til betaling av de som jobber 
med å håndtere nettopp dette, mens 
resten av organisasjonen kan bruke tiden 
på kjernevirksomheten.

■ Ta med de riktige personene helt fra 
starten. For å kunne innføre automatis-
ke innkjøp er det viktig at systemeiere, 
avtaleansvarlige og økonomiavdelingen 
er involvert helt fra begynnelsen. Det 
er også viktig at det foreligger et klart 
mandat fra ledelsen slik at alle vet at de 
som driver endringen, gjør det med full 
støtte fra ledelsen.

■ Mål resultatet. For å kunne vite 
om endringen har gitt de fordelene 
man har forventet seg, er det viktig 
å måle resultatet. Et av de viktigste 
målepunktene er å se hvor mange 
fakturaer som går rett gjennom systemet 
uten å måtte håndteres manuelt i det 
hele tatt. Så er det bare å regne på hvor 
lang tid det tok i snitt å håndtere en 
faktura tidligere, og sammenligne dette 
med de null sekundene det tok nå.
Et annet målepunkt er hvor mange 
uriktige fakturaer som fanges opp, 
noe som viser hvor mye penger 
organisasjonen sparer på å aldri betale 
uriktige fakturaer.

6.

Slik lykkes du med automatisert innkjøp-til-betaling

Nøkkelfaktorer for en vellyk-
ket automatiseringsprosess:

■  Sett opp regelverket
■  Identifiser nøkkelleverandører
■  Be om e-faktura
■  Sentraliser håndteringen til 

økonomiavdelingen
■  Riktige personer fra starten
■  Mål resultatet
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Angi riktig regelverk. Hvilke regler 
som skal brukes, er opp til hver 
organisasjon, men det er noen 
hovedalternativer som med fordel 
kan nevnes. En god start er å se på 
historikken for det siste året, eller en 
annen egnet periode, og regne ut et 
gjennomsnitt av beløpet for fakturaene 
– for ulike typer kjøp og fra ulike 
leverandører.
Med snittverdien som utgangspunkt 
kan man så angi regler for hvilke 
fakturabeløp som kan gå rett gjennom 
systemet til betaling uten manuell 
håndtering.
Selskaper som vil ha full kontroll, som 
ikke er uvanlig når systemet kjøres inn 
og man er litt usikker på hvor bra det 
fungerer, kan angi svært lave grenser 
som ligger nær snittverdien.
Selskapene som vil utnytte automatiserte 
innkjøp fullt ut, innser imidlertid raskt 
at de få kronene man kan spare på å 
finne fakturaer som ble litt dyrere enn 
normalt, spises opp av kostnaden med 
å håndtere fakturaer manuelt. De kan 
da sette grensen på for eksempel 15 
prosent over snittverdien.

Selg inn løsningen. Automatiserte 
innkjøp innebærer en skikkelig 
arbeidsbesparelser, spesielt for sjefer 
på mellomnivå som slipper kontrollere 
og attestere fakturaer manuelt. Hvis 
man ikke forklarer formålet med 
endringen, kan det i stedet bli oppfattet 
som at ledelsen reduserer autoriteten 
til mellomlederne. Det er altså viktig å 
informere om målet med endringen i 
god tid.
Sjefene kan fortsatt beholde kontrollen 
gjennom rapporter som viser kostnadene, 
men de slipper rutinearbeidet med å 
attestere fakturaene.

Bygg inn rutiner for oppfølging. 
For å virkelig få maksimal nytte av 
automatiserte innkjøp er det bra å se det 
som et kontinuerlig prosjekt. Ved å hele 
tiden sjekke om regelverket må justeres, 
om avtalen utnyttes som opprinnelig 
tenkt, om det finnes abonnementer som 
kan avsluttes og så videre, kan man 
hele tiden finne nye besparelser.
Man trenger også rutiner for å 
håndtere endringer slik at det går klart 
frem hvem som har ansvaret for å 
innføre endringer i avtalevilkår, bytte 
leverandører og så videre.

Håndter fakturaer som ikke matches 
automatisk. Når en faktura ikke 
matcher reglene, må den granskes 
manuelt, og det gjelder å ha klare 
rutiner for hvem som skal granske 
hvilke fakturaer. På denne måten 
kan systemet alltid automatisk sende 
fakturaer for gransking til riktig person, 
noe som sparer tid for alle involverte.

Håndter fakturaer som varierer mye. 
Noen fakturaer kan variere mye 
over tid, og det må man huske når 
man angir reglene. Et eksempel er 
strømfakturaer som kan ligge langt 
under snittet om sommeren, og langt 
over snittet i de kalde vintermånedene. 
Her må reglene angis med tanke på 
denne forskjellen.

Sørg for høy datakvalitet. 
Effektivitetsgevinsten ved automatiserte 
innkjøp bygger på at datakvaliteten 
som kommer inn i systemet, er korrekt. 
Det er derfor viktig å samarbeide med 
leverandørene for å garantere at begge 
parter er enige om hvilken informasjon 
som skal stå på fakturaen.
Det kan handle om at referansen må ligge 
i et bestemt felt, at det finnes en ID på 
kaffeautomaten slik at man kan se hva 
fakturaen faktisk gjelder, og så videre.

Å tenke på ved implementering – Best Practice
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Tips på veien:

■  Angi riktige regler
■  Selg inn løsningen i  

organisasjonen
■  Bygg inn rutiner for  

oppfølging
■  Håndter fakturaer som  

ikke matcher reglene
■  Håndter fakturaer som  

kan variere mye
■  Sørg for høy datakvalitet



Om Visma Proceedo
Visma Proceedo er en skytjeneste med 
over 10 000 tilknyttede leverandører, og 
inneholder løsninger for avtalehåndte-
ring, bestillinger og fakturahåndtering.

Hvis du vil vite mer om hvordan Visma 
kan hjelpe dere med automatisert 
innkjøp-til-betaling – ta kontakt med 
Visma på www.visma.no/proceedo.

Del denne rapporten på:


