
Det betyder, at man ikke skal ind og røre 
lige så mange gange ved fakturaen, som 
ellers,” siger hun.

Sådan fungerer det
TrueTrade-systemet består blandt andet 
af et aftalesystem, hvor man kan oprette 
alle de forskellige aftaler – hvornår de 
starter, slutter, hvilke optioner der er, og 
hvem der er kontaktpersoner hos leve-
randøren og i kommunen. Det formidles 
så automatisk videre til indkøbere ude i 
institutioner, på plejehjem og så videre.

Når aftalen er på plads i systemet er 
det næste, at man skal have katalogerne 
ind fra leverandørerne. Der foregår ved, 
at man udleverer en aftalereference til 
leverandøren, der så sender sit katalog 
til kunden. Det består af stamdata, bil-
lede, tekster, UNSPSC koder og enhe-
der. Det er leverandørens ansvar, at der 
er høj kvalitet i det data, der lægges ind. 
Prisbogen, som er det sortiment og den 
nettopris, der er aftalt, er kommunens 
ansvar at godkende og publicere. Det 
bliver så sammenkørt med al stamdata, 
og bliver så til kommunens katalog.

”Typisk har man i en kommune mel-
lem 50 og 80 forskellige katalogaftaler. 
Alle katalogerne bliver så lagt sammen 
i et stort katalog, hvor man har alle de 
samme funktioner, som vi kender fra al-

TrueTrade er et system til e-handel i den offentlige sektor, der 
automatiserer processer, som normalt koster tid og penge.
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E-handel er mere relevant end nogen-
sinde i hele den offentlige sektor, da 
det åbner for en række besparelser og 
effektiviseringer. På overfladen ligner 
de nye systemer til e-handel i det of-
fentlige, de online-butikker, som vi alle 
sammen kender og bruger. Under over-
fladen gemmer der sig dog en lang ræk-
ke avancerede funktioner – blandt andet 
til at holde styr på de forskellige aftaler, 
merkantile vilkår, udvikling i aftalte pri-
ser, optimering af ordrer og kontrol af 
fakturaer

TrueTrade er en e-handelsløsning, der 
giver myndigheden mulighed for at styre 
det sortiment, som indkøberne i myn-
digheden bør handle på. De fleste le-
verandører ville foretrække, at myndig-
heden brugte den almindelige webshop 
til indkøb, men det skaber nogle pro-
blemer, hvis alle indkøbere skal oprette 
separate profiler og kodeord. Løsningen 
giver desuden mulighed for at styre det 
sortiment, som indkøberne i myndighe-
den bør handle på.

”Der spares virkelig mange proces-
omkostninger, når tingene foregår auto-
matisk. E-handel er nøglen til at indgå 
de bedste aftaler med den bedste pris 
og kvalitet og minimere omkostninger 
i forbindelse med fakturabehandling,” 
siger Per Hedeboe Jensen, som er admi-

nistrerende direktør i TrueLink, der er 
udvikler af TrueTrade-systemet.

Intuitivt system
I kommunerne er der det specielle for-
hold, at indkøb i høj grad sker decen-
tralt, og kommuner som for eksempel 
Herning og Odense har mere end 1.000 
decentrale indkøbere. Selvom en kom-
mune af en leverandør betragtes som en 
business to business-kunde, så er mange 
af de enkelte indkøbere i organisationen 
mindre professionelle brugere. indkøb 
er for f.eks. børnehavelederen – hvis 
primære job er at sikre børnenes trivsel, 
når de er i børnehaven – bare en nød-
vendighed. Dette betyder, at e-handels-
værktøjet skal være meget intuitiv, støtte 
kommunens indkøbspolitikker og ligne 
det e-handelssystem, som man bruger 
som privatperson.

Pia Korning, er indkøbschef i Glad-
saxe Kommune, hvor man bruger True-
Trade-systemet til E-handel.

”Systemet er let og intuitivt, fordi det 
ligner, hvad man ellers ser på internet-
tet, når man handler. Arbejdsproces-
serne bliver lettet med det her system. 
Blandt andet fordi man kan indkøbe til 
flere afdelinger, man kan splitte konte-
ringen, og kontere fakturaerne på for-
hånd, så de kommer det rigtige sted hen. 
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mindelig e-handel, hvor man kan søge, 
sortere, vælge kategori og få anbefalet 
produkter,” siger Per Hedeboe Jensen.

Den enkelte bruger af systemet kan 
desuden abonnere på interesseområ-
der – for eksempel fødevarer eller kon-
torartikler, så man får besked, når der 
sker noget nyt på de områder. Gennem 
funktionen Driftdialog kan den enkelte 
bruger endda abonnere på kontrakter. 

”Brugeren har så selv mulighed for at 
lægge beskeder, klager eller andet ind på 
en kontrakt og kan følge med i, hvordan 
den udvikler sig. Hvis man sidder med 
nogle lange kontrakter, er det en vigtig 
information, hvad brugerne har tilføjet,” 
siger han.

Løsningen er også en fordel for leve-
randøren, fordi de får fuld indsigt i kom-
munens e-handelssystem på sine egne 
varer og aftaler. 

»Hvis der er noget, som kommunen 
ikke anerkender eller godkender, kan 
leverandøren følge med i det. Jeg ved, at 
mange leverandører bruger det til at følge 
op på, om kommunen for eksempel ikke 
har godkendt en prisbog. Leverandøren 
har desuden indsigt i, hvordan den decen-
trale indkøber får præsenteret sine varer, 
så han kan gøre det lækkert for kunden,” 
slutter Per Hedeboe Jensen. n




