
Kundecase
Halvering af personalet i bogholderiet

”Efter indførelse af DIGI� ow har vi halveret antallet af 
medarbejdere i vores bogholderi, til trods for Lasertryk.dk i 
samme periode er vokset 30 %.

Det har skabt store besparelser og fordele, at Lasertryk.dk 
modtager 95 % af alle fakturaer elektronisk og behandler 
dem i DIGI� ow.

DIGI� ow har automatiseret næsten alle vores tidligere 
manuelle arbejdsgange, vi havde i forbindelse med 
fakturaer.  Dermed er vores behandlingstid faldet fra 
omkring 50 timer ugentligt til 1 time.  Blandt andet er vi 
glade for den automatiske distribution til rette modtager, 
hvilket har lettet fordelingsarbejdet væsentligt!

Medarbejderne i Lasertryk.dk er samtidig glade for DIGI� ow, 
da de finder det enkelt at arbejde med.  Overgangen til at 
modtage fakturaer elektronisk har gjort, at vi ikke længere 
har momsfejl og indbetalingsfejl, så vi har sparet meget tid 
på afstemning af kontoudtog fra kreditorer.

Det er også dejligt, at alt er arkiveret elektronisk, og vi 
slipper for reoler fyldt med ringbind samtidig med, at 
DIGISENSE tager ansvaret for backup af vores data.  At vi 
kan fritekst-søge i gamle bilag, sparer endvidere rigtigt 
meget tid i vores indkøbsafdeling.

Alt sammen gør, at vi i Lasertryk.dk ikke i tvivl om, at 
DIGI� ow er vores bedste og mest rentable softwareinve-
stering nogensinde.”

Esben Mols Kabell, Direktør, LaserTryk.dk A/S

Flere gode grunde
 Automatisk fordeling af bilag
 DIGI� ow foreslår selv, hvor bilaget konteres
 Virker med firmaets eksisterende økonomisystem
 DIGI� ow er hurtigere og mere korrekt 

end indskanningssoftware
 Slut med at bruge tid på at betale og bogføre fakturaer
 Automatisering af manuelle arbejdsopgaver
 Bogføringen stemmer altid 100 %
 Betaling af fakturaer stemmer altid 100 %
 Automatisk momssikring
 Revisionsspor
 Svindelkontrol – minimerer risiko for underslæb og svig
 Korrekt funktionsadskillelse i bogholderiet
 Kreditorovervågning
 Likviditetsstyring
 Budgetovervågning
 Rekvisitionssystem
 Mulighed for genbestilling af varer
 Sikker arkivering af bilag
 Mulighed for fritekst-søgning i alle bilag

Kontakt os
For yderligere information om DIGI� ow kontakt:
 

P. O. Pedersens Vej 9
8200 Århus N.

Tlf. 86 726 000
info@digiflow.dk
www.digiflow.dk

Spar op til 50 %
af bogholderiudgiften ved at

modtage fakturaer elektronisk
– som i det offentlige

by

www.digiflow.dkTlf. 86 726 000 

“DIGI� ow er uden tvivl vores bedste
software-investering nogensinde”

 

Esben Mols Kabell, Direktør, LaserTryk.dk A/S

Læs casen inde i folderen

LaserTryk.dk er en 
grafisk produktions-

virksomhed, beliggende 
i Århus, med ca. 70 

fuldtidsansatte.  
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Med DIGI� ow har det
aldrig været nemmere

at effektivisere firmaets 
bogholderi

Gør som det offentlige
Det offentlige har opnået store besparelser ved at gå over til 
elektronisk modtagelse af fakturaer.  Med DIGI� ow har private 
virksomheder nu mulighed for at opnå samme besparelser.

Besparelser uanset nuværende system
Uanset om firmaets fakturaer i dag behandles manuelt eller 
indskannes, er der tid og penge at spare ved at anvende 
DIGI� ow.

Alt som i gamle dage... næsten
Hverdagen i bogholderiet forbliver uændret.  Eneste udfor-
dring bliver at beslutte, hvad den frigjorte tid skal bruges til.

Hvor meget kan I spare?
Kontakt os, og få en snak om, hvor store besparelser og 
fordele der kan opnås i jeres bogholderi.

Med venlig hilsen,

Henrik Overgaard
Salgsdirektør

Sådan gør du med DIGI� ow
1. Fakturaen modtages og omdeles
DIGI� ow modtager automatisk fakturaen og sender den 
videre til rette modtager.

2. Fakturaen godkendes og konteres
Fakturaen godkendes elektronisk og konteres på rette 
finanskonto.

3. Fakturaen bogføres og betales
DIGI� ow kommunikerer med firmaets nuværende regn-
skabsprogram og forbereder automatisk en kassekladde.  
Samtidig oprettes en samlet betalingsfil til netbank.  Samlet 
bogføring og betaling af alle fakturaer uanset antal er klaret 
på under 5 min.

4. Fakturaen arkiveres
DIGI� ow krypterer fakturaen og arkiverer den sikkert.  Der 
er fremover mulighed for at fritekstsøge på alle fakturaer
– helt ned på varelinjeniveau.

Omkostning pr. faktura med DIGI� ow: under 20,- kr.*
Hertil kommer en lang række andre fordele – se bagsiden.

* Du sparer min. 30,- kr. pr. bilag 
din virksomhed modtager!

www.digiflow.dk info@digiflow.dkTlf. 86 726 000 

Sådan gør du i dag
 
1. Fakturaen modtages og omdeles
Post modtages, rudekuverter åbnes og omdeles til rette 
modtager.
 
2. Fakturaen godkendes
Indkøberen godkender fakturaen og afleverer til bogholderiet.
 
3. Fakturaen konteres
Bogholderiet indtaster manuelt fakturadata i økonomi-
systemets kassekladde.
 
4. Fakturaen bogføres
Bogholderiet konterer manuelt fakturaen på rette finanskonto.
 
5. Fakturaen betales
Bogholderiet indtaster fakturaens betalingsdato, beløb og 
konto-oplysninger eller girokort i firmaets netbank.
 
6. Fakturaen arkiveres
Fakturaen stemples med bilagsnummer og sættes i ringbind.

Omkostning pr. faktura: typisk 50,- til 100,- kr.
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