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overskueligt indkøb gennem 
digitalisering
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Dagsorden

Hvorfor?
Fordelene ved digitalisering af jeres indkøb

Baggrund?
Lovkrav og lidt historie

Hvordan gør I?
De praktiske forhold
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Hvorfor 

Om fordelene ved at digitalisere 

arbejdet med indkøb
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Hvad er digitalt indkøb

Digital ordre

Ordre og 

faktura 

matches

Vare-

modtagelse

Betaling i 

Navision 

Stat
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Tre fordele for jer ved digitalt indkøb

Nemmere 

processer

Bedste priser 

for jer 

Nemmere 

godkendelser
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Tre fordele for jer ved digitalt indkøb

Nemmere 

processer

Bedste priser 

for jer 

Nemmere 

godkendelser

I sikres automatisk 

bedste pris på indkøbet.

Hvert ministerområde kan 

opnå store besparelser
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Tre fordele for jer ved digitalt indkøb

Nemmere 

processer

Bedste priser 

for jer 

Nemmere 

godkendelser

Digitalt indkøbsflow fra 

ordreafgivelse til 

betaling sikrer lettere 

processer og 

udnyttelse af allerede 

indtastede data.
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Tre fordele for jer ved digitalt indkøb

Nemmere 

processer

Bedste priser 

for jer 

Nemmere 

godkendelser

Jeres arbejde med at 

godkende indkøbet bliver 

nemmere, da godkendelsen 

sker i ordreøjeblikket, og 

ikke når fakturaen modtages



Baggrund 

Om lovkravene til indkøb og lidt 

historie på området
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Nyt lovkrav om digital ordrer på simple indkøb

Statslige institutioner bliver 

forpligtet til at afgive simple 

indkøbsordrer digitalt

2020

Aftaler, der kunne blive omfattet er fx:

• Møbler

• Rengøringsartikler

• Kontorartikler

• Tele, data og internet

• Computer- og IT-udstyr
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Hvad bliver forpligtet?

SI- og SKI-aftaler

Samlet indkøb

Simple indkøb, som bliver forpligtet 

til digitalisering

Indkøb på Moderniseringsstyrelsens 

og SKIs rammeaftaler
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2005: Lovkrav om digital fakturering indført

2006: Digitalt indkøb via Progrator Gatetrade bliver muligt

2010: IndFak1 og indkøbsmodul (Evenex)

2015: IndFak2 og indkøbsmodul (Miracle)

Vores baggrund: Flere års erfaring med fakturaflow,…

Fakturaflow velfungerende, 

men udfordringer med 

indkøbsmodulet
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Opdateret Aftalemodul og nyt Matchmodul

…, og nu begynder digitalt indkøb og ordreafgivelse

Indeholder forbedret funktionalitet 

til at håndtere de indkøbsaftaler, 

der handles på

Indeholder ny forbedret 

funktionalitet til at koble digital 

indkøbsordre med digital faktura
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Systemunderstøttelse, Match 2.0
Fakturaer kan matches automatisk, 

hvis valgte matchkriterier opfyldes

eller

Manuelt, som vist

1 Vælg ordre og tilhørende faktura

2 Udfør match
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Systemunderstøttelse, Aftalemodul

1 Ny overskuelig aftaleoversigt, hvor aftaler kan udvælges

2 Forbedret visning af aftaler og delaftaler

3 Forbedret kataloggodkendelse og deling af aftaler på 

institutions- og koncernniveau

Forbedret funktionalitet til at 

håndtere de indkøbsaftaler 

der handles på



Hvordan gør I? 

Om hvordan I kommer i gang, og 

hvad vi kan tilbyde
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Hvordan kommer I i gang?

Et par gode råd:

• Opret kun få indkøbere

• Start med de få og forpligtende 

indkøb

• Opret kun højest to lokale 

leverandører

• Udvid gradvist, når I har gjort jeres 

erfaringer
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Hvad kræver det, og hvad koster det?

Opmærksomhedspunkter:

• Det koster XX pr. ministerområde

• Implementeringen tager to måneder

• I skal udpege en gennemgående 

tovholder / projektleder

Opstartskoordinering 
med tovholder

1 måned 2 måned

Implementeringsforløb
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Opfølgning på digitale ordrer og indkøb

Der findes i dag et antal Power BI-rapporter, der understøtter institutionens behov for 

rapportering på indkøbsområdet. Disse rapporter vil blive udbygget med information omkring 

compliancegrad på digitale indkøb.
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Eventuelt


