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“”
Et regnskab er en

afskrift af et rigtigt
bogholderi, men ikke
alle bogholderier kan
umiddelbart danne
basis for et regnskab.
Direktør Allan B. Christensen,
ADMIPartner Herning A/S.

Med ADMIFlow kan erhvervslivet
vinke farvel til mange af de
manuelle processer, som er
involveret når man modtager,
bogfører og betaler fakturaer
og tilhørende bilag. Det frigiver
værdifuld tid og ressourcer – og
minimerer risikoen for fejl.

Udfordringerne
Moderne virksomheder er styret
af papir og de arbejdsgange,
der er affødt heraf. Det lægger
ikke alene beslag på mange og
kostbare ressourcer, det indebærer
endvidere en række muligheder
for fejl, bl.a. bortkomne bilag,
fejltastninger og besværlig tilgang
til arkiverede bilag.

Tilgangen
Ved at automatisere håndteringen
af fakturaer og bilag er der intet,
der bliver glemt eller overset i en
travl hverdag.

Løsningen
ADMIFlow automatiserer, danner
betalingsfiler til tiden og reducerer
håndteringstiden af de enkelte
dokumenter markant med
tilsvarende besparelser til følge.

Få styr på forretningen
I mange mindre virksomheder
har man overladt bogføring
og regnskaber til en ekstern
bogholder/revisor, som med
regelmæssige mellemrum
modtager en kasse med samtlige
bilag i én stor bunke, helt uden
overblik over den økonomiske
situation, somvirksomheden
befinder sig i. Mange mindre, især
håndværksmestre og detailbutikker,
vil nikke genkendende til dette
scenarie – vel vidende at de
ikke nødvendigvis har fået alle
udgiftsbilag registreret. For midt i
den daglige travlhed er det nemt at
glemme – og forretningen kører jo
meget godt. Men det betyder ikke,
at den kører optimalt.
“Hvis man har et bogholderi
med styr på tingene, er det
nemmere at være regnskabschef,
økonomidirektør eller revisor i
den sidste ende. Dermed bliver
det også billigere at bruge sin
revisor,” forklarer direktør Ejvind
Christensen, ADMIFlow ApS om
baggrunden for tilblivelsen af
ADMIFlow.

“”
ADMIFlow kan

generere en xml-fil,
der kan læses af alle
regnskabsprogrammer og økonomisystemer – samt
alle danske banker.
Direktør Ejner Christensen,
ADMIFlow ApS

Desuden bliver udarbejdelse af
økonomiske analyser og rapporter
væsentligt nemmere, ligesom
det beslutningsgrundlag, som
væsentlige afgørelser skal træffes
på baggrund af, bliver langt
mere validt og troværdigt. I den
mindre virksomhed indebærer et
bogholderi med styr på tingene
desuden at virksomhedens revisor
kan koncentrere sig om at revidere
regnskabet – ikke om at tilpasse,
ompostere bilag og rette momsfejl

Direktør, Ejner Christensen

Bogføring som
produktion
Ved designet af ADMIFlow
er der taget udgangspunkt i
opfattelsen af bogføring som en
form for produktion, hvor det
er muligt at måle og redegøre
for effektiviteten. Naturligvis er
systemet også konstrueret med
overholdelse af lovgivning og en
lang række ”best practices” for øje.

ADMIFlow er opbygget omkring
teknologier hentet fra det
Canon-ejede selskab I.R.I.S.,
som er blandt verdens førende
teknologivirksomheder inden for
forskning i og udvikling af software
til scanning og optisk genkendelse
af tekst, tegn og tal – såkaldt OCR
software.

“Ingen medarbejdere, som
arbejder med bogføring, ved
hvor mange bilag de håndterer i
timen. Kunne man forestille sig det
samme scenarie med en syerske
på en skjortefabrik? Hvorfor
kender man ikke sin produktivitet
inden for den administrative
sektor?” spørger direktør Allan B.
Christensen, ADMIPartner Herning
A/S, og tilføjer at det var tanken
bag designet af ADMIFlow.

Hjælp til overholdelse af
bogføringsloven

ADMIFlow kompletterer
virksomhedens
bogholderi

I mange mindre virksomheder
omgås bogføringsloven til
daglig med en til det uansvarligt
grænsende lemfældighed. Bestemt
ikke af ond vilje, men på grund
af uvidenhed eller travlhed. Den
udfordring kan ADMIFlow også
hjælpe med at løse, idet den tjekker,
at alle lovkrav til bogholderiet
overholdes.

ADMIFlow er en overbygning
til kendte bogholderisystemer.
Med ADMIFlow automatiseres
håndteringen af indgående bilag,
så virksomhedens medarbejdere
bruger markant mindre tid på
at håndtere fakturaer og andre
bilag som eksempelvis boner og
kvitteringer. En række fakturaer vil
endda kunne automatiseres 100
%, så de modtages, bogføres og

Direktør, Allan B. Christensen

klargøres til betaling i netbank –
uden brug af nogen medarbejders
tid.
Bonen, som den lokale bager
udleverer sammen med kagerne til
eftermiddagskaffen, affotograferes
blot med en smartphone,
der sender billedet direkte til
bogholderiet via en app, der
er tilgængelig til både Apple-,
Android- og Windows Phoneenheder.
“Med ADMIFlow sendes alle
fakturaer og bilag med mail til en
mailadresse, det gælder også for
virksomhedens underleverandører,
som fremover får udleveret denne
mailadresse, hvortil deres fakturaer
skal sendes. Modtages fakturaer
og bilag på papir scannes de
blot – eller man tager et foto
med sin smartphone – og mailes
til ADMIFlow,” uddyber Ejvind
Christensen.

Fra tal på papiret til
indtjening på bundlinjen
Når ADMIFlow modtager et bilag
– f.eks. en faktura eller andre
former for forretningsdokumenter
– overtager den automatiske
tegngenkendelse håndteringen.
Den er på forhånd blevet ‘trænet’
til at genkende felter med
overskrifter som eksempelvis
‘Dato’, ‘Beløb’ og ‘Moms’ og finder
automatisk frem til alle de mange
informationer, der skal løftes af
hver faktura for at blive overført
til bogholderiet for betaling eller
registrering. Naturligvis kan det
ske, at et papirdokument er blevet
beskadiget fysisk eller tilsølet i en
grad, hvor scanningen fejler. Disse
bilag sorteres automatisk fra til
manuel håndtering.
“De scannede bilag overføres til
en helt unik søgbar database,
der er i stand til at oprette de
nødvendige digitale arbejdsgange
i relation til virksomhedens
godkendelsesprocedurer. Disse
kan være lige så forskelligartede
som underleverandørernes vilkår
måtte være, og som de interne
regler foreskriver. Uanset om der
er én eller ti, der skal godkende
bilagene. Man kan søge helt
ned på tekstniveau, hvorfor det
også er uhyre nemt at genfinde
arkiverede bilag. Lidt som en ‘intern
Google-søgning’,” påpeger Ejvind
Christensen.

ADMIFLOW-processen udgøres af tre dele:

1. Modtagelse

2. Scanning

3. Godkendelse

Udfordringer og løsninger
• Automatisering af mange af de
manuelle processer, der mange
steder er et levn fra gamle dage,
fysiske papirer, og bilag som
nu sker automatisk - eller ved
skanning af modtagne bilag
• Bogføring i økonomisystemer –
Admiflow integreres op i mod de
enkelte kunders systemer.
• Styring af forretningen – knytte
deres kunder tættere på
forretningen
• Mange små håndværkere og
detailbutikker, som har mange
bilag/fakturaer, anvender
ADMIFlow

For at lette arbejdet og adgangen
til bilag, benytter ADMIFlow sig
af database-app’en ”Therefore”
til Apple-, Android- og Windows
Phone-enheder, hvormed de
vigtigste funktioner i ADMIFlow altid
er lige ved hånden.
Brugeren modtager automatisk
en notifikation (push-besked) i
sin mailboks, når der er fakturaer,
der skal godkendes - og selve
godkendelsen sker med enkelte tryk
på skærmen.

• Bilag og udefra kommende
fakturaer mailes til en postkasse,
hvor det automatisk behandles
• Boner fra bageren, frokost osv.
registreres ved at man tager et
billede med sin smartphone og
efterfølgende sender det over
internettet
• ADMIFlows kunder er små og
mellemstore virksomheder,
ofte virksomheder med
begrænsede ressourcer til egen
bogføringsafdeling.

Funktioner:
• Notifikationer (push-beskeder)
når fakturaer skal godkendes
• Godkend/afvis fakturaer med få
tryk
• Søg i dokumentdatabasen
• Fotografér boner og bilag direkte
ind i ADMIFlow via ”Therefore”
(denne funktion bruger kameraet i
den anvendte smartphone/tablet)

Email

I.R.I.S

Verify

Therefore

Modtager fakturaer fra
kundens leverandører

Afkoder data fra
fakturaerne

Godkender de afkodede data. Evt.
manual hjælp - påføre metadata

Database med
søgbare informationer

Betalingsfil
Godkendelse af fakturaer
Automatisk og/eller manuel
godkendelse af bilag og betalinger.
Kunde og leverandør specifikke
beløbsgrænser, og mulighed for en
til flere godkendere pr. bilag

Automatisk oprettelse af
bankbetalinger

Investeringen tjenes
meget hurtigt hjem

Med ADMIFlow installeret
genereres der automatisk en
betalingsfil, tilrettet de forskellige
danske bankers krav, og med
de intervaller, der passer til den
enkelte virksomheds behov.

Da den nødvendige investering til
at komme i gang med ADMIFlow
udgør et forholdsvis behersket
beløb, er systemet også særdeles
velegnet til meget små, mindre og
mellemstore virksomheder.

“Hvor man i mange mindre
virksomheder bruger et par
timer ugentligt på at håndtere
bankbetalingerne, kan det
med ADMIFlow håndteres på
10 minutter,” forklarer Allan B.
Christensen

“Investeringen i ADMIFlow er langt
lavere end for tilsvarende systemer.
Det indebærer at de besparelser,
man opnår med ADMIFlow,
tjener systemet hjem på bare ét
år, hvis man blot håndterer 50
bilag per måned,” slutter Allan B.
Christensen.
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Godkendte betalinger overføres til en
betalingsfil til indlæsning i banken

Bogføringsfil
Der dannes en XML-fil, som kan indlæses
i de fleste kendte bogføringsprogrammer

Vil du vide mere, så
kontakt din lokale
Canon kontakt, eller
send en mail til:
kontakt@canon.dk

