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Case
Story

Med LaserNet sparer vi både tid og penge på  
faktureringen til det offentlige.

Tine Woldger
Regnskabskonsulent, Rambøll Danmark

Med mere end 9.000 medarbejdere i 190 afdelinger i 
24 lande er Rambøll Gruppen Danmark’s største råd- 
givningsvirksomhed.

Alene i de danske afdelinger er der 2.500 medarbejdere, 
der arbejder på så forskellige områder som jernbaner, 
vej- og brobygning, energiforsyning, transport, signal-
systemer, olie og naturgas, erhvervsbyggeri, manage-
ment consulting, IT, tele, klima og miljø.

Omkring halvdelen af omsætningen i Danmark stam-
mer fra kunder i den offentlige sektor, f.eks. Vejdirekto- 
ratet og Banestyrelsen, og her har det siden 2005 som 
bekendt været et krav, at alle fakturaer skal sendes i 
elektronisk form og i henhold til det standardiserede 
XML-format.

Til det formål bruger man hos Rambøll Danmark nu en 
IT-løsning fra Tabellae baseret på det danske LaserNet- 
system. 

Det giver meget store gevinster, fortæller Tine Woldger 
fra Rambøll Danmarks regnskabsafdeling:

“Vi sender hvert år omkring 15.000 fakturaer og konto-
opgørelser til vores offentlige kunder, og vores ERP-
system fra Maconomy har ikke understøttet dette til- 
strækkeligt smidigt i det krævede XMLformat. Det har 
vi nu fået LaserNet til, så hele den elektroniske faktu-
rering og forsendelse nu foregår automatisk, uberørt af 
menneskehånd. Det sparer både tid og penge hos os, 
og medvirker til, at kunderne betaler deres regninger 
tidligere end før”.

Da kravet om elektronisk fakturering trådte i kraft den 
1. februar 2005, valgte man i første omgang en løsning, 
hvor man fortsatte med at printe fakturaer og kontoop-
gørelser ud på papir, men hvor man sendte dem til et 
såkaldt ’Læsind-bureau’, i stedet for at sende dem direk- 
te til de offentlige kunder. Hos Læs-ind-bureauet blev 
de vigtigste data fra hver faktura tastet ind i det krævede 
elektroniske XML-format, og hele fakturaen blev scan-
net ind som en fil i tiff-format.

Begge dele blev derefter sendt via nettet til de rette mod- 
tagere i den offentlige sektor. Denne service kostede 
otte kroner pr. faktura og den betød, at der kunne gå 
op til en uge, fra man sendte fakturaerne fra Rambøll 
Danmark til den offentlige kunde modtog dem, så beta- 
lingen ofte blev forsinket tilsvarende.

Da det i 2008 blev meddelt fra Staten, at det midlertidige 
offentlige tilskud til Læs-ind-bureauerne ville blive af-
skaffet per 1. juli 2009, da besluttede man at finde en 
smartere løsning.

Rambøll Danmark sparer penge
på fakturering



Et alsidigt produkt
Det blev til en LaserNet-løsning fra Tabellae, fortæller 
Tine Woldger:

“Vi kendte ikke Tabellae i forvejen, men vi hørte fra flere 
andre Maconomy-brugere, at de havde fået lavet en vel- 
fungerende løsning fra Tabellae med elektronisk faktu-
rering fra Maconomy-systemet ved hjælp af LaserNet. 
Så det fik vi demonstreret, og kunne se, at det virkede, 
som vi ønskede, og at det samtidig var et meget alsidigt 
produkt, med et utal af anvendelsesmuligheder, som 
vi på længere sigt ville kunne få meget stor glæde af”.

Derfor besluttede man at anskaffe LaserNet og testede 
det i første omgang af i et samarbejde med én af de 
største kunder, Vejdirektoratet. Testen forløb helt uden 
problemer, og derfor udvidede man kort efter brugen af 
LaserNet til alle kunderne i den offentlige sektor. Det er 
status nu, og forventningerne til gevinsterne er blevet 
indfriet 100%, kan Tine Woldger konstatere:

“Vi har fuldstændigt sparet udgiften til Læsind-bureauet, 
og vi sparer en masse tid, papir, kuverter og porto, da 
vi ikke længere skal printe alle fakturaerne ud og sende 
dem til bureauet med posten. Kunderne får dem op til 
5-6 dage hurtigere end før, så vi i mange tilfælde får 
vores tilgodehavende betalt tidligere end vi plejede”.

Sådan har det nu kørt siden december 2008, og hele 
projektet er forløbet uden tekniske problemer, tilføjer 
Tine Woldger.

Det næste skridt med LaserNet er at tage det i brug i 
den interne kommunikation mellem Rambøll-koncern-
ens næsten 200 kontorer over hele verden.

Rambøll Gruppen er en førende videns-, og råd- 
givningsvirksomhed, der beskæftiger mere end 
9000 medarbejdere i 190 kontorer i 24 lande.

Rambøll Gruppen har aktiviteter på en lang række 
områder, opdelt i følgende grupperinger:

- Byggeri og design Infrastruktur og transport
- Energi og klima
- Miljø og natur
- Industri og olie/gas
- IT og telekommunikation
- Management og samfund

Virksomheden er grundlagt i 1945 og har hoved- 
kontor i Virum nord for København.

Vi har været meget tilfredse med Tabellae. Deres folk 
kender LaserNet til bunds, og de er meget fleksible i 
deres måde at arbejde på, hvilket passer rigtigt godt til 
den måde vi arbejder på.

Tine Woldger
Regnskabskonsulent, Rambøll Danmark
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