Nyhedsbrev April 2011
Indhold:
1.
2.
3.
4.
5.

Introduktion
Spar penge på digital fakturering
DIBS valgte CapNordic Workflow
Pisiffik valgte CapNordic Workflow
CapNordic og TDC i digital føretrøje

Introduktion:
Velkommen til denne forårsudgave af CapNordic’s nyhedsbrev, som præsenterer de seneste nyheder
indenfor elektronisk dokumentbehandling.
I denne udgave af vores nyhedsbrev starter vi med en historie om hvordan den digitaliserede faktureringsproces kan spare virksomhederne mange penge.
Derefter har vi valgt at bringe to historier om hvordan to store og geografiske spredte virksomheder har
kunne drage fordel af CapNordic Workflow.
Afslutningsvis har vi valgt at bringe en historie om Danmarks største teleselskab, TDC, der har valgt at
føre an og givet deres kunder mulighed for at modtage digitale fakturaer.
God fornøjelse.

Spar penge på digital fakturering
En ny international undersøgelse, foretaget blandt 931 skandinaviske virksomheder, der viser hvad virksomhederne kan spare på at skifte fra den manuelle papirfaktura til elektronisk fakturahåndtering.
Blandt de 931 virksomheder, alle med mere end 100 ansatte, var de 451 danske.
Undersøgelsen viste, at det koster mellem 200 og 400 kr. pr. manuel genereret faktura, hvorimod en elektronisk genereret faktura kun koster mellem 35 og 50 kr. Således løber omkostningerne op i mellem 7 og
14 mio. kr. årligt, for manuelt genererede fakturaer.
Og problemet er tosidigt. For udover at det koster mange penge at lave en manuel papirfaktura, så koster det også mange penge at modtage og håndtere papirfakturaer manuelt.
Men med en elektronisk fakturahåndterings løsning fra CapNordic, kan virksomheden spare tusindvis af
kroner årligt. Med CapNordic Workflow skal en faktura ikke længere slæbes rundt til den rette godkender.
Den skal heller ikke ligge og fylde på et skrivebord, aflæses manuelt af mennesker og den kan ikke blive
væk.

CapNordic Workflow understøtter både modtagelse af digitale fakturaer i OIOUBL (før OIOXML) eller PDF
format samt gammeldags papirfakturaer. Papirfakturaerne scannes ind i systemet hvor alle data aflæses
digitalt og gemmes sammen med et billede af fakturaen.
De evige portostigninger gør ikke regnestykket bedre, idet portostigningen alene giver en ekstraregning
på 466 mio. kr. for de 42 % af virksomhederne der stadig sender fakturaer med posten.
Genererer virksomheden derimod elektroniske faktura, kan omkostningerne reduceres med op til 85 %,
og dermed falder omkostningerne til mellem 1,2 og 1,7 mio. kr., for slet ikke at snakke om at det er gratis
at sende email.
Samme mønster kan ses på modtagersiden, hvor en hurtig og effektiv medarbejder måske kan behandle
en faktura på et par minutter. Med CapNordic Workflow kan der indscannes og behandles tusindvis af
fakturaer, som Workflow selv aflæser data fra, og sender rundt til godkendelse hos de rigtige personer, på
de rigtige kontorer. Og det er vel at mærke uanset hvor i verden kontoret er lokaliseret.
Endvidere slippes der også for manuel indtastning i virksomhedens økonomisystem, da CapNordic Workflow er kompatibelt med alle de store økonomisystemer såsom SAP, Navision, Scala, Baan m.fl..

DIBS valgte CapNordic Workflow
Nordens førende udbyder af digitale betalingsløsninger, DIBS A/S, har valgt at fremtidssikre deres infrastruktur med CapNordic Workflow.
DIBS A/S blev stiftet i 1998, og har dermed været med lige fra internethandelens barndom. I 2006 fusionerede DIBS med DebiTech, og er i dag ubestridt førende i norden med
over 13.000 kunder i mere end 17 lande. Endvidere har DIBS 56 medarbejdere, fordelt på kontorer i hhv. København, Stockholm, Göteborg og
Oslo.
For en virksomhed i denne størrelse, med samme geografiske spredning, var valget af CapNordic Workflow åbenlyst.
Med CapNordic Workflow kan de forskellige kontorer nu arbejde sømløst sammen, og er ikke længere begrænsede af geografiske afstande, tid eller penge. Et bilag eller en
faktura kan således indscannes i Oslo, og være i København hos regnskabsafdelingen på sekunder, uden
at det koster andet end en internetopkobling.
Med de mange kunder der betjenes hver dag, og fakturaer der sendes og modtages, er CapNordic
Workflow en optimal samarbejdspartner, der sørger for at fakturaerne er tilgængelige og betalt til tiden.
Endvidere har DIBS fået implementeret kontraktstyring i Workflow, således at opslag, redigering og fakturering til kontrakter kan ske sømløst fra Navision eller Workflow.

Grønland og Pisiffik går den digitale tidsalder i møde
Den grønlandske detailvirksomhed Pisiffik har indgået samarbejde med CapNordic A/S om levering af
faktura-softwareløsningen CapNordic Workflow.
Fordi Pisiffik tror på sig selv, Grønland og fremtiden, har de iværksat en renoveringsplan på 300 mio. kr.
over de næste to år. Det er i denne ombæring at man har besluttet også at renovere den administrative
sektor. Således har man valgt at investere i CapNordic Workflow inkl. indkøbsordremodul til alle Pisiffik
varehusene i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq.
Med 484 medarbejdere fordelt på fem forskellige konceptbutikker, i de seks største byer på den Grønlandske vestkyst, er Pisiffik Grønlands største privatejede virksomhed. Pisiffik er et datterselskab af Dagrofa A/S og står for driften af dagligvarebutikkerne Pisiffik og SPAR samt udstyrsbutikkerne JYSK, Pisattat og
Torak Fashion.
Pisiffik koncernen er ejet af Dagrofa A/S, der med 72% har aktiemajoriteten, hvor Grønlands selvstyre ejer
27,5% og de ansatte 0,5%.
Med CapNordic Workflow ser Pisiffik frem til en mere effektiv hverdag og dermed en mere økonomisk
forretningsgang.

CapNordic og TDC i digital føretrøje
Telekommunikationsselskabet TDC, der er Danmarks største leverandør af telefoni- og internetløsninger,
har netop fremvist et lukrativt regnskab. Regnskabet viser at TDC har erobret markedsandele inden for
mobilt bredbånd og ip-telefoni. Det betyder at der er mange kunder som modtager faktura fra TDC.
Med CapNordic Workflow kan fakturaer modtaget på analogt papir indscannes digitalt på computeren
og behandles der.
Yderligere kan man med et TDC faktura-modul til CapNordic Workflow få muligheden for at modtage og
aflæse fakturaer fra TDC 100 % digitalt. På den måde spares der både tid, plads og penge, da udspecificerede fakturaer kan være flere hundrede sider lange!
En klar fordel er at miljøet skånes, da fakturaer slet ikke er nødvendige i papirudgaven. Dette bekræftes
endvidere af at TDC sidder på 35 procent af markedet for mobilt bredbånd og 52 procent af IP-telefoni.
Med et OIOUBL-modul, er CapNordic Workflow klar til den nye digitale faktura-standard, sådan at elektroniske fakturaer kan modtages og læses af CapNordic Workflow 100 % digitalt. Således vil det i fremtiden
være muligt at modtage digitale fakturaer fra alle teleselskaber og virksomheder der anvender OIOUBLstandarden.
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