Med LaserNet sparar vi både tid och pengar
på faktureringen till den offentliga sektorn.
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Rambøll Danmark sparar pengar
på fakturering
Med mer än 9 000 anställda på 190 avdelningar i 24
länder är Rambøll Gruppen Danmarks största rådgivningsföretag.

I detta syfte använder Rambøll Danmark numera en
IT-lösning från Tabellae, baserat på det danska Laser
Net-systemet.

Enbart på de danska avdelningarna finns det 2 500 anställda, som arbetar inom så olika områden som järn
vägar, väg- och brobygge, energiförsörjning, transport,
signalsystem, olja och naturgas, kommersiella fastigheter, management consulting, IT, telekommunikation,
klimat och miljö.

Detta ger mycket stora fördelar, berättar Tine Woldger
från Rambøll Danmarks redovisningsavdelning:

Omkring hälften av omsättningen i Danmark kommer
från kunder inom den offentliga sektorn, exempelvis Vejdirektoratet och Banestyrelsen och här har det
sedan 2005 som bekant varit ett krav att alla fakturor
ska skickas i elektroniskt format och i enlighet med det
standardiserade XML-formatet.

“Varje år skickar vi ut cirka 15 000 fakturor och kontobesked till våra offentliga kunder och vårt ERP-system
från Maconomy har inte kunnat stödja detta i tillräcklig utsträckning vad gäller det krävande XML-formatet.
Men med LaserNet sköts numera alla elektroniska fakturor och utskick automatiskt och utan mänsklig inblandning. Det sparar både tid och pengar hos oss och bidrar
till att kunderna betalar sina räkningar tidigare än förut.”
När kravet om elektronisk fakturering trädde i kraft 1
februari 2005, valde man till en början en lösning där
man fortsatte att skriva ut fakturor och kontobesked på
papper, men skickade dem till ett så kallat “inläsningsföretag”, istället för att skicka dem direkt till de offentliga
kunderna. Hos inläsningsföretaget blev den viktigaste
informationen från varje faktura inlagd i det krävande
elektroniska XML-formatet och hela fakturan skannades in som en fil i tiff-format.
Båda delarna skickades därefter via Internet till rätt
mottagare i den offentliga sektorn. Denna tjänst kostade åtta kronor per faktura och innebar att det kunde gå
upp till en vecka från att man skickade ut fakturorna
från Rambøll Danmark, tills den offentliga kunden tog
emot sin faktura och betalningen försenades ofta på
motsvarande sätt.
När staten 2008 meddelande att det tidigare offentliga
bidraget till inläsningsföretagen skulle upphöra från 1
juli 2009, beslutade man sig för att hitta en smartare
lösning.
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Rambøll
En mångsidig produkt
Det blev en LaserNet-lösning från Tabellae, berättar
Tine Woldger:

Rambøll Gruppen är ett ledande informationsoch rådgivningsföretag som anställer mer än
9 000 medarbetare på 190 kontor i 24 länder.

“Vi kände inte till Tabellae i förväg, men vi hörde från
flera andra Maconomy-användare att de hade fått en
välfungerande lösning från Tabellae med elektronisk fakturering från Maconomy-systemet med hjälp av LaserNet. Så vi fick en demonstration och kunde se att det
fungerade efter våra önskemål och att det samtidigt
var en mycket mångsidig produkt med ett otal olika användningsmöjligheter, som vi på längre sikt kommer att
kunna ha stor nytta av”.

Rambøll Gruppen bedriver verksamhet inom en
lång rad områden, uppdelat i följande sektorer:

Därför beslutade vi oss för att införskaffa LaserNet och
testade det för första gången under ett samarbete med
en av våra största kunder, Vejdirektoratet. Testet genomfördes problemfritt och därför utvidgade man kort
efteråt användningen av LaserNet till samtliga kunder
inom den offentliga sektorn. Så är läget för tillfället och
förväntningarna på vinsterna har infriats till 100 %, konstaterar Tine Woldger:

Företaget grundades 1945 och har sitt huvudkontor i Virum, norr om Köpenhamn.

- Byggande och design Infrastruktur och transport
- Energi och klimat
- Miljö och natur
- Industri och olja/gas
- IT och telekommunikation
- Management och community

“Vi har sparat in utgifterna för inläsningsföretaget och
vi sparar en massa tid, papper, kuvert och porto, eftersom vi inte längre måste skriva ut alla fakturor och skicka
dem till företaget via post. Kunderna får dem upp till
5-6 dagar snabbare än tidigare, så vi får ofta våra fakturor betalda tidigare än vad som brukade ske.”
Vi har kört på detta sättet sedan december 2008 och
hela projektet har genomförts utan tekniska problem,
lägger Tine Woldger till.
Nästa steg med LaserNet är att använda det inom den
interna kommunikationen mellan Rambøll-koncernens
nära 200 kontor över hela världen.

Vi är mycket nöjda med Tabellae. Deras personal har
ingående kunskap om LaserNet och är mycket flexibla
i sitt arbetssätt, vilket passar mycket bra med vårt
arbetssätt.
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