
   

 

Vi optimerer jeres processer 

BPA Solutions Auto Kontering 

Træt af at kontere de samme bilag igen og igen! 

 Auto Kontering til GBS Workflow Manager, automatiserer 
konteringen af gentagne fakturaer, såsom husleje, forsikring 
etc. 

 

 

Gentagne fakturaer 

I mange virksomheder kommer der gentagne fakturaer, der 
skal konteres på samme måde hver gang. 

Konteringen af disse fakturaer er ofte et irritationsmoment og 
en tidsrøver for brugerne. 

Der har derfor været et stigende ønske om at kunne 
automatisere konteringen af disse fakturaer, som nu bliver 
imødekommet med BPA Solutions Auto Kontering.  

BPA Solutions Auto Kontering 

Med henblik på at automatisere konteringen af gentagne 
fakturaer, har BPA Solutions udviklet et nyt og funktionsrigt 
modul til Workflow Manager. 

Med et nyt vedligeholdelsesprogram, kan økonomiafdelingen 
eller de budgetansvarlige oprette fakturaer, der skal 
autokonteres. 

Autokonteringen styres helt enkelt baseret på leverandøren, 
eller i tilfælde med flere forskellige fakturaer fra den samme 
leverandør, med et aftale-id på fakturaen. 

Baseret på leverandørnummer eller aftale-id, tilføjes 
konteringen automatisk til Workflow Manager og bliver 
præsenteret for brugeren til godkendelse, dog med mulighed 
for brugeren kan ændre konteringen efter behov. 

Sikkerhed er i højsædet 

I designet af modulet er der lagt stor vægt på sikkerheden i 
forbindelse med den automatiske kontering. Dette sikrer at 
brugeren ikke får godkendt fakturaer, der ikke burde være 
godkendt. 

 

 

 

 

I BPA Solutions Auto Kontering kan brugeren angive, hvor 
ofte en bestemt faktura må komme, f.eks. 1 gang pr. måned. 

Dette kombineret med muligheden for at angive en 
tidsperiode for aftalen, sikrer at leverandøren ikke fakturerer 
for ofte eller fortsætter fakturering ud over den aftalte 
periode. 

Modulet kontrollerer også fakturaens beløb, eventuelt med 
en tilladt afvigelse i beløbet eller procent, hvilket sikrer at 
leverandøren ikke fakturerer mere end det aftalte. 

Mange konteringsmuligheder 

Modulet tilbyder mange konteringsmuligheder inklusive flere 
konteringslinjer pr. faktura, anvendelse af fordelingsnøgle på 
fakturaen, samt angivelse af konto til eventuelt overløb. 

Integreret del af godkendelses workflow 

BPA Solutions Auto Kontering er en integreret den af 
Workflow Manager og implementeres enkelt i jeres 
godkendelses workflow til fakturaer. 

Sammen med vores konsulenter beslutter I hvad der skal 
ske, hvis reglerne for automatisk kontering ikke er opfyldt, 
hvorefter det indarbejdes i jeres workflow. 

Kom godt i gang 

Kontakt vores konsulentchef og workflow specialist Hans 
Frost for en drøftelse af, hvordan I bedst kommer i gang med 
automatisk kontering. 

Hans Frost kontaktinformation: 

Telefon: 4011 2363 

e-mail: frost@bpas.dk
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