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Nyt fakturamatch 
Nuværende fakturaløsning: 
Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan disse fakturalinjer 
skal konteres, da de ikke fremgår af indkøbsordren. 
 
Alt for mange faktura bliver sendt i Gatewayen til behandling, fordi: 
- Fakturaen indeholder linjer med Fragt, Gebyrer og Rabatter 
- Fakturaen indeholder linjer med varer, der ikke fremgår af indkøbsordren. F.eks. nyt 
varenummer, erstatningsvarer mv. 
 
Hvad hjælper ny fakturamatch løsning med? 
Den nye løsning til fakturamatch gør det muligt automatisk at få konteret fakturalinjer, 
som ikke fremgår af indkøbsordren.  
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Forskellen på  
katalogvarer og fritekstbestillinger 

Katalogvarer: 
 
Varer, som rekvirenten finder på Tricom 
markedsplads via kataloger eller 
punchout. 
 
Disse varer har altid et varenummer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakturamatch med katalogvarer 

Fritekstbestilling: 
 
Varelinjer, som rekvirenten selv 
definerer i iProcurement 
 
Det kan fx være et tilbud fra en 
konsulent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Headermatch med fritekstbestillinger 
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Overstiger værdien af nye linjer 
beløbsgrænserne? 

(250 kr. eller 50% af enhedsprisen) 

Fakturalen indlæses i Workbench 

Udledning af godkendelse af fakturalinjer med katalogvarer 

Ja 

Almindelige kontrol  fx 
varemodtagelse. 

 
Rekvirenten modtager workflow mail 

som i dag 

Alle fakturalinjer er konteret. 
Distributøren skal kontrollere 
linjerne, som ikke findes på 

indkøbsordren. 
 

Faktura sendes til Anviser 

Faktura bliver valideret/bogført 
Anviser forholder sig til de 

fakturalinjer, der ikke fremgår af 
indkøbsordren. Anviser 

godkender 

Nej 

Katalogvarer - Fakturamatch 

Fakturaen er i OpenInterface 

Fakturaen er i Gateway ved distributøren 

Fakturaen er i Workbench/GUI 

Anviser 
afviser 

Kontrol: 
Indkøbsordrenr. 

Katalogvarer 
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Katalogvarer - Fakturamatch 

 
 
Alle konteringselementer hentes fra indkøbsordren. 
 
Hvis der findes linjer på fakturaen, som ikke findes på ordren, vil systemet benytte ordrens 
kontostreng. Dog vil artkontoen blive en af følgende artskonti: 
Gebyrer: 147143 
Rabatter: 199014 
Fragt: 147061 
Øvrige varer: 148091 
 
Hvis der er anvendt forskellige konteringselementer på indkøbsordren f.eks. Omkostningssteder, 
vil de ekstra fakturalinjer blive fordelt forholdsmæssigt på disse. 
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Faktura med Gebyr/Fragt/Rabat/Øvrige varer - under beløbsgrænser 

Fakturaen kommer IKKE i gateway ved 
distributøren: 
- Fakturaen sendes direkte i WorkBench 
- Fakturaen tjekkes for tolerancegrænser for 
   varelinjerne, der er på indkøbsordren 
- Kan resultere i hold på fakturaen,  
   f.eks. mængdehold, som rekvirenten 
informeres om via Workflow-mail. 

Katalogvarer - Fakturamatch 

8 



Faktura indeholder gebyr/fragt/øvrige varer over beløbsgrænser (250 kr./enhedspris) 

Behandling af faktura i gatewayen: 
- Distributøren skal forholde sig til artskonteringen       
   af linjer, som ikke står på indkøbsordren. 
- Indsæt Anviser på alle konterede linjer  
- Klik på knappen ‘Send til anviser’. 

Katalogvarer - Fakturamatch 
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Faktura indeholder gebyr/fragt/øvrige varer  
-indkøbsordre er konteret på forskellige omk.steder 

Artskonto på linjerne hentes fra tabel 
Hvis der er anvendt flere omk.steder, 
analysenr. mv. på indkøbsordren, vil fragt, 
gebyrer, rabat og øvrige varer, bliver fordelt 
beløbsmæssigt på disse konteringselementer 
 
Gebyret på 50 kr. skal fordeles procentvis: 
194,00  / 321,33 * 100 = 60,37 procent  
127,33 / 321,33 * 100 = 39,63 procent 

Katalogvarer - Fakturamatch 
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Workflow mail, der bliver sendt til Anviser fra Gateway 

Godkender skal forholde sig til de fakturalinjer, der er blevet konteret, dvs. de linjer hvor godkenderens 
navn står. Disse linjer var nemlig ikke en del af den indkøbsordre, der tidligere er blevet godkendt. 

Katalogvarer - Fakturamatch 

11 



Opmærksomhedspunkter i forhold til fakturamatch med katalogvarer: 

• I nogle tilfælde vil Fragt blive konteret som et gebyr - og omvendt. 
Dette afhænger af, hvordan leverandøren har udfyldt fakturaen. 
 

• Særligt i forbindelse med indkøbsordrer med små beløb, vil en faktura med et stort gebyr skulle 
behandles af distributør og anviser. Hertil kommer at fakturaen vil kunne blive ramt af pris-
tolerancen, når fakturaen bliver valideret i WorkBench. Dette kan altså betyde, at ‘Anviser’ kommer 
til at godkende fakturaen to gange. 
 

• På oversigten på indkøbsordren vises nu kun fakturabeløb på de varer, som fremgår af 
indkøbsordren. Men hvis man åbner fakturaen, vises det fulde fakturabeløb. 
 

• Fakturaer til indkøbsordrer med katalogvarer, hvor alle varenumrene er forskellige, behandles som i 
dag. Dvs. at de går i Gateway uden konteringer. 
 

• Bemærk, du genkender en faktura til katalogvarer ved, at der er indsat oplysning om indkøbsordre-
nummer i varelinjers beskrivelsesfelt 

 
 

 

Katalogvarer - Fakturamatch 
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Fritekstbestillinger - Fakturamatch 
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Udledning af godkendelse af fakturalinjer med fritekstbestillinger 

Overstiger samlet værdi af 
fakturalinjer værdien af 

indkøbsordren med 
250 kr.? 

Fakturalen indlæses i Workbench 

Ja Almindelige kontrol  fx 
varemodtagelse. 

 
Rekvirenten modtager workflow mail 

som i dag 

Fakturalinjerne skal knyttes  til 
ordrelinje. 

 
Linjetyperne ”Fragt” og ”Gebyr” skal 

ændres til ”Vare”. 
Linjetypen ”Rabat” skal slettes, og 

beløbet skal fratrækkes en varelinje. 
 

Afslut med klik på ”Match mod PO” 
Faktura bliver valideret/bogført 

Nej 

Fakturaen er i OpenInterface 

Fakturaen er i Gateway ved distributøren 

Fakturaen er i Workbench/GUI 

Fritekstbestillinger - Fakturamatch 

Kontrol: 
Indkøbsordrenr. 

1 fritekstlinje på ordren 
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Fritekstbestillinger - Fakturamatch 
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Ordren: 

Fakturaen fra leverandøren: 

Fakturaen i Workbench: 

Fakturaen er under beløbsgrænsen og ses i Workbench.  
Rabatlinjen ses kun på original faktura. 
Fakturalinjer overskrives af ordrelinjerne. 



Behandling af headermatchet faktura i Gateway (distributøren) 
• Fakturaer, som ved headermatch bliver sendt i flow, beriges ikke med yderligere information inden, den 

når distributøren. Fakturaen har de oplysninger, som leverandøren har leveret. Så det er op til 
distributøren få de nødvendige oplysninger tilføjet til fakturaen. 

 
• I de fleste tilfælde vil man nok vælge at matche fakturalinjerne ved at sætte et indkøbsordrenummer og 

tilsvarende linjenummer på fakturalinjerne og dermed opnå at knappen “Send til anviser” skifter til 
“Match til PO”. 
 

• Hvis fakturaen indeholder linjer af typen “Fragt” eller “Diverse”, kan man ikke matche dem mod en 
indkøbsordre. Her skal man skifte typen på linjerne til “Vare”, og derefter matcher dem mod ordren som 
de øvrige varelinjer. ‘Diverse’/’Fragt’ knyttes til linjen med det højeste beløb. 
 
 
 
 
 
 

• Hvis fakturaen indeholder linjer af typen ”Rabat”, skal denne fratrækkes en varelinje, og rabatlinjen skal 
efterfølgende slettes. 
 

 
 

Fritekstbestillinger - Fakturamatch 

17 



Faktura indeholder en gebyr- og fragtlinjer 
Behandling af faktura i gatewayen: 
- Type ændres fra ‘Diverse’/’Fragt’ til ‘Vare’ 
 
- Indsæt indkøbsordrenummer på linjerne 
 
- Udfyld feltet indkøbsordrelinjenr. på varelinjen. 
   Vælg den varelinje med det største beløb 
 
- Klik på knappen ‘Match mod PO’ 

Fritekstbestillinger - Fakturamatch 
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Faktura indeholder en rabatlinje 
Behandling af faktura i gatewayen: 
- Ret Typen fra Diverse til Vare på rabatlinjen 
- Sæt flueben i rabat- og en varelinje 
- Klik på ikonet  - Summering af linjer 
- Klik på Ja-knappen i pop up billede 
- Indsæt indkøbsordrelinjenummeret på samlet linje 
- Klik på knappen ‘Match mod PO’ 

Fritekstbestillinger - Fakturamatch 
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• Fragt og gebyrer vil blive bogført på de artskonti, som fremgår af indkøbsordren – såfremt 
fakturaen bliver bogført automatisk. Det er altså ikke muligt at få bogført fragt og gebyrer på 
særskilte artskonti ved automatisk bogføring. 
 

• Ved del-fakturering kan det være vanskeligt at afgøre, hvad fakturaen indeholder. Det er 
nødvendigt at åbne den fremsendte faktura fra leverandøren. 
 

• Hvis fakturaen, der går til manuel behandling i Gatewayen, indeholder linjer af typen “Fragt” 
eller “Diverse”, skal man skifte typen på linjerne til “Vare”. 
 

• Hvis faktura, der går til manuel behandling i Gatewayen, indeholder en Rabatlinje skal 
rabatlinjen summeres med en varelinje. Husk at ændre typen fra ‘Diverse’ til ‘Vare’ inden du 
summere linjerne. 
 

Fritekstbestillinger - Fakturamatch 
Opmærksomhedspunkter i forhold til headermatch: 
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Opsummering for distributøren: Håndtering af 
fakturaer til katalogvarer og fritekstbestillinger 

Katalogvarer – fakturamatch: 
 
Modtages kun hos 
distributøren/Gateway, hvis fakturaen 
overstiger beløbsgrænserne (250 kr. 
og/eller ”enhedsprisen”). 
 
Alle konteringer vises og kan ændres 
for ‘Øvrige varer’/’Fragt’/’Gebyr 
(diverse)’/’Rabat’. 
Arten hentes ud fra typen: 
 
 
Øvrige konteringselementer hentes fra 
indkøbsordren (fordeles evt. 
forholdsmæssigt mellem flere 
kontostrenge). 
 
Fakturaen skal sendes til Anviser 

Fritekstbestillinger –  Fakturamatch: 
 
Modtages kun hos 
distributøren/Gateway, hvis fakturaen 
overstiger ordren med 250 kr. 
 
Ordrenummer og ordrelinjenummer 
skal påføres fakturalinjerne. 
 
Typerne ‘Gebyr (diverse)’/’Fragt’ 
ændres til ‘Vare’. 
‘Gebyr (diverse)’/’Fragt’ tilknyttes til 
linjen med det højeste beløb. 
 
Rabatlinjer skal summeres med en 
varelinje. Ændre type til Vare. 
 
Afslut med klik på ”Match mod PO” 

Gebyrer: 147143 
Rabatter: 199014 

Fragt: 147061 
Øvrige varer: 148091 
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Ændringer for rekvirenter i e-handelssystemet 
Fakturamatch til katalogbestillinger: 
På oversigten på indkøbsordren vises nu kun fakturabeløb 
på de varer, som fremgår af indkøbsordren. Men hvis man  
åbner fakturaen, vises det fulde fakturabeløb. 

 
Fakturamatch til fritekstbestillinger: 
På oversigten over rekvisitioner/indkøbsordrer, vises kolonnen ‘Åben 
mængde’. ‘Åben mængde’ beregnes på bagrund af faktureret værdi i forhold 
til bestilt værdi. Hvis ‘Åben mængde’ er angivet som et minus-beløb, er man 
blevet faktureret for mere, end der er bestilt. 
 
 
Hvis fakturaen ikke overstiger ordrens beløb med 250 kr., så sendes fakturaen 
direkte til Workbench. Fakturaens linjer overskrives med ordrens linjer. 
Rekvirenterne kan dermed ikke se fakturaens oprindelige linjer, hvis de ser på 
fakturaen fra iProcurement.  
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Har du brug for hjælp? 

Kontakt kreditorafdelingen i ØA: 
 

oea-kreditor@adm.aau.dk 
 

Hjemmeside (inkl. telefonnumre): 
http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/kreditor/ 
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