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Den frembrusende teknologiske udvikling har taget fart 
siden industrialiseringen og har i stigende grad 
indflydelse på det samfund vi lever i. Den digitale 
kommunikation er blevet en integreret del af vores 
hverdag, både i privat- og arbejdslivet.  
Det er blevet svært at være en del af et socialt fællesskab, 
uden adgang til internettet, da hovedparten af al 
kommunikation foregår via de digitale medier.  
Det er heller ikke muligt længere at benytte pen og papir, 
hvis man skal udvikle, kommunikere eller uddannes i 
dag. Ligeledes er det svært at drive en virksomhed, uden 
at benytte de nye digitale løsninger.  
I nogle virksomheder eksisterer dog en vis skepsis mod 
digitale løsninger såsom e-fakturering. Det kan have 
negative konsekvenser for disse virksomheder, da det 
høje papirforbrug giver store økonomiske omkostninger 



10 gode grunde til at e-fakturering er vejen frem 

Side 3 

for virksomhederne og samtidig er en stor miljømæssig 
belastning.  
Udover de økonomiske og miljømæssige fordele, rummer 
e-fakturering også andre række andre fordele. 
Eksempelvis er der mindre risiko for menneskelige fejl i 
forbindelse med bogholderiet og fakturaerne bliver ikke 
så let væk i skrivebordsrodet. Ikke mindst er der også 
tidsmæssige fordele; med e-faktura kan fakturaen 
sendes og modtages med det samme, så der spares en 
masse tid i forhold til at sende det som brev. Desuden er 
papirfakturaer svære at arkivere, fordi de fysisk fylder 
meget.  
Rigtig mange tænker på e-fakturering når de sender 
fakturaer til kunderne – men de fleste glemmer at e-
fakturering også kan gå den anden vej, nemlig når man 
modtager fakturaer fra sine leverandører. Her er der 
rigtig mange besparelser at hente. 
Der er ingen tvivl om at elektronisk fakturering er 
kommet for at blive og skal din virksomhed med på 
bølgen, så er det nu I skal slå til. I det følgende giver vi dig 
yderligere 10 gode grunde til at din virksomhed bør satse 
på e-fakturering.  
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1. Spar penge  
Det britiske analysefirma Quocirca har lavet beregninger 
der viser, at en papirfaktura gennemsnitligt i Europa 
koster mellem 8 euro og 10 euro at behandle. 
Elektroniske fakturaer derimod koster kun 2 euro. 
Undersøgelser fra Quocirca har ligeledes vist at alle 
virksomheder, uanset deres størrelse, kan spare helt op 
til 70 procent ved at benytte elektronisk fakturering, 
fremfor papirfakturering. De kan nemlig spare både 
papir, porto samt arbejdskraft og tid.  
En ny international undersøgelse, foretaget blandt 931 
skandinaviske virksomheder, 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.  
Oven i at der er mange omkostninger forbundet med at 
lave en manuel papirfaktura, så koster det også mange 
penge at modtage og håndtere papirfakturaer manuelt. 
Kilde: ComputerWorld 
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2. Spar tid   
Ved e-fakturering kan man spare meget tid på de 
administrative processer, da der ikke skal bruges 
ressourcer på at printe, pakke og sende papirfakturaer.  
Samtidig kan man i dag integrere elektronisk fakturering 
til at arbejde direkte sammen med virksomhedernes 
økonomisystem.  
Det fungerer meget enkelt - man skal blot trykke 
send/fakturér og så sørger systemet for at fakturaen når 
ud til kunderne, i det format der passer ind i deres 
økonomisystem – det er nemt for dig og samtidig en god 
service til dine kunder.  
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3. Øget produktivitet  
Produktiviteten i jeres virksomhed øges markant ved at 
benytte e-fakturering til indgående fakturaer fra jeres 
leverandører, idet medarbejderne hurtigt og enkelt kan 
videresende fakturaer til godkendelse/kontrol hos en 
anden afdeling eller en kollega.  
Tænk engang på den tid der i dag bruges på at åbne 
kurverter, downloade PDF’er, printe, sende til 
godkendelse og meget mere. Al den tid får du til 
rådighed, hvis du sikrer at dine leverandører kan sende 
dig e-fakturaer. 
Det betyder at tidsforbruges reduceres og medarbejderne 
får mere tid til at varetage andre opgaver, og således 
øges den samlede produktivitet i virksomheden. 
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4. Øget sikkerhed 
Risikoen for at der opstår fejl i forbindelse med 
bogholderiet eller at fakturaerne forsvinder på 
skrivebordsbordet (eller i posten) reduceres ved e-
fakturering.  
E-fakturaerne kommer sikkert og hurtigt frem og er altid 
tilgængelige digitalt.  
Derudover er der større sikkerhed for, at der ikke sker 
dobbeltbetaling af fakturaer. 
 
5. Let tilgængelighed  
Når du modtager dine fakturaer elektronisk, sikrer du 
også at de alle samles ét sted og altid er tilgængelige for 
jer. 
Du får hurtig og nem adgang til alle ikke-godkendte 
fakturaer samt alle bogførte bilag, da dit arkiv ligger 
online.  
Det giver dig en større frihed, idet du kan godkende dine 
bilag og betalinger alle steder, hvor der er 
internetadgang.  
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6. Bedre Record Keeping 
At indhente oplysninger fra arkiverede digitale filer er 
langt mindre tidskrævende, end at rode igennem en 
bunke af papirer eller blade i ringbind, for slet ikke at tale 
om arkivkasserne der er stablet i et hjørne.  
Alle der sidder i en økonomifunktion, kender til 
nødvendigheden i at kunne finde oplysninger frem på 
gamle fakturaer, men ved også at dette kan være en 
tidskrævende proces.  
Ligger alle ældre dokumenter derimod elektronisk, er det 
blot et par klik med musen der skal til, før man har det 
rette dokument på skærmen.  
 
7. Øget præcision                                                                                        
Ved at eliminere behovet for manuel indtastning af data 
eller dobbelt arbejde i virksomhedens økonomifunktion, 
sikres en højere grad af nøjagtighed, som du og dine 
kunder vil værdsætte.   
Tillige er det lettere at tilføje yderligere kontrolfunktioner 
ved anvendelse af e-fakturering, samt at validere og 
overføre data.  
Et eksempel kunne være, at en virksomhedsrevisor har 
fuld adgang til virksomhedens e-faktureringssystem og 
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derved let kan udføre revisionen den vej rundt, uden at 
skulle møde op fysisk i virksomheden.     
8. Portostigninger  
Post Danmarks nye portostigninger indebærer store 
ekstraudgifter for virksomheder.  
En undersøgelse viser at 42 procent af de store 
virksomheders fakturaer stadig sendes med posten. Det 
giver i runde tal en ekstraregning på 466 millioner kroner.  
Kilde: ComputerWorld 
 
9. Overblik og struktur  
Dine fakturaer er samlet ét sted, hvor du hurtigt og let 
kan få adgang til dem.  
Det giver mere struktur på hverdagen, mange oplever at 
deres arbejdsdag i forvejen kan føles hektisk og 
stressende, det kan derfor være en stor hjælp og tryghed, 
at man har sine papirer samlet ét sted elektronisk og ikke 
skal holde styr på dem, eller risikere at mangle dem.  
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10. E-fakturering er fremtiden 
E-faktureringen er en del af digitaliseringens udvikling, 
som er en udviklingsproces vi ikke kan komme uden om.  
I Europakommissionens ”A Digital Agenda for Europe” 
ekspliceres et mål om at e-fakturering i 2020 skal være 
en primære form for fakturering i Danmark og resten af 
Europa. 
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E-fakturering er kommet for at blive 
E-fakturering skal anskues som en hjælp, et redskab 
samt en nem løsning for virksomheder.  
E-fakturering giver tryghed og struktur på hverdagen, da 
fakturaerne altid er tilgængelige og risikoen for at miste 
dem er minimal. Samtidig er der store tidsmæssige og 
økonomiske besparelser at hente.  
Tillige effektiviserer e-fakturering din virksomhed, da der 
ikke længere skal bruges ressourcer på at pakke og 
sende fakturaer. Det betyder at medarbejderne får mere 
tid til at fordybe sig i andre opgaver og at den samlede 
produktivitet i virksomheden øges.  
Der er således meget god grund til at overveje, at ændre 
din manuelle papirfakturering til e-fakturering.  
Tak fordi du læste med, 
jeg håber at du fik 
udbytte af e-bogen.  
Per Hedeboe 
TrueLink A/S, Direktør   


