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Scan Invoice - 
effektiv digital  
behandling af fakturaer 

Fordele ved Scan Invoice:
• Én arbejdsgang til alle typer fakturaer og kilder

• AI og machine learning sikrer konstant stigende
datakvalitet

• Importerer, tolker, verificerer og eksporterer data til
jeres ERP-løsning

• Sparer tid og frigør ressourcer til at styrke
kerneforretningen

• Reducerer fejl og øger kvaliteten i

fakturahåndteringen dramatisk

• Høj tolkningsgrad – minimalt behov for manuel
verificering

• Kan udvides med software-robot til yderligere
digitalisering af arbejdsgange

Tager jeres fakturabehandling til et nyt niveau. 
Sparer tid og frigør ressourcer til at styrke  
kerneforretningen.
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Fanger, tolker, verificerer 
og indlæser data fra 
alle typer fakturaer 
Manuel indtastning og bogføring af 
fakturaer kan være en både tids- og 
ressourcekrævende proces, hvor der 
let kan opstå fejl. Scan Invoice er en 
intelligent, digital fakturaløsning, 
som fanger, tolker, verificerer og ind-
læser data fra alle typer fakturaer – 
og fra alle typer af kilder – direkte til 
jeres ERP-løsning, så de kan godken-
des, bogføres og betales automatisk.

Tre forskellige typer 
af løsninger
Scan Invoice tager behandlingen af 
fakturaer eller P2P (purchase to pay) 
til et helt nyt niveau med tre forskel-
lige stærke løsninger, som er bredt 
anerkendte i markedet: Kofax AP 
Essentials, ReadSoft Invoices og 
Kofax Transformation. Hver af de tre 
løsnin-ger er implementeret hos flere 
tusin-de virksomheder og 
organisationer over hele verden. 
Herunder kan du se løsningernes 
features samt forskelle og ligheder 
mellem de tre typer af løsninger.

Kofax AP Essentials
Kofax AP Essentials er den seneste 
P2P-løsning fra Kofax. Det er en intel-
ligent ud-af-boksen-løsning, som er 
optimeret til fakturabehandling med 
modtagelse, behandling og eksport 
af data direkte til virksomhedens 

ERP. Blandt de vigtigste features er:
• Browserbaseret sky-løsning med

adgang til internet og system
• Altid opdateret
• Deler knowledgebase med øvrige

kunder

ReadSoft Invoices
ReadSoft Invoices er i princippet 
den samme løsning optimeret til 
fakturabehandling med modtagelse, 
behandling og eksport af data direk-
te til virksomhedens ERP – men med 
lokal installation og fuld kontrol over 
definitioner og integration.
• Lokal installation og

vedligeholdelse
• Egen knowledgebase
• Fuld kontrol over definitioner

og integration med systemer i
backend

Kofax Transformation 
(Scan Transform)
Kofax Transformation er en løsning 
udviklet til at håndtere alle typer 
af dokumenter inkl. fakturaer med 
modtagelse, behandling og eksport 
af data direkte til til virksomhedens 
ERP.

• Lokal installation og
vedligeholdelse

• Egen knowledgebase
• Fuld kontrol over definitioner

og integration med systemer i
backend

Læs mere om vores løsninger på scan-
solutions.dk

Screenshot af monitorering af validering af faktura.

ScanSolutions hjælper virksomheder og organisationer med at automatisere og digitalisere 
forretningsprocesser. Vi har over 20 års erfaring i at rådgive og udvikle skræddersyede digitale 
løsninger til et bredt spektrum af private og offentlige danske virksomheder. Modtager af Bør-
sens Gazellepris 2018. AAA-rating hos Bisnode.


