
EG Byg & Installation   www.eg.dk/byg 

Så lange kan papirfakturaer være. Økonomichef 
Birgitte Svenningsen, Jakobsen & Blindkilde, holder 
endda den sidste tredjedel af brændstoffakturaen i 
hånden. Antallet af varelinjer er enormt.

”Vi prøver at få flest mulige leverandører over i OIO, 
men halvdelen af vores 6-700 månedlige fakturaer 
kommer på papir eller som pdf, og vi slipper aldrig 
helt af med papiret, derfor skal vi have et system, der 
kan håndtere det,” siger Birgitte Svenningsen.

Du kan læse mere om Artesa Administration og an-
dre løsninger på www.eg.dk/byg.

Som den første har bygge- entreprenør og tømrer-
virksomhederne Jakobsen & Blindkilde i Aulum for al-
vor fået sat strøm på købsfakturaerne – også de man-
ge som stadig kommer på papir.

Købsfakturaer er pr. definition ikke lige så sjove som 
salgsfakturaer, og de er på godt jysk træls at hånd-
tere, når de ankommer på papir – og kun en smule let-
tere som pdf-filer, i særdeleshed for bygge- og an-
lægsvirksomheder med administration og projektle-
dere spredt ud på mange lokationer.

Sådan behøver det imidlertid ikke længere være. 
Ikke på grund af de fuldelektroniske OIO-fakturaer 
for i mange år frem vil der stadig komme købsfak-
turaer på papir, men fordi EG Byg & Installation, nu 
kan sætte strøm på papir og pdf-filer.

Jakobsen & Blindkilde i Aulum med ca. 55 ansatte i en-
treprenørselskabet og 18 i den relativt nystartede 
tømrervirksomhed fik som den første virksomhed 
for nogle måneder siden en særdeles smart udvidel-
se af økonomisystemet Artesa. Udvidelsen kaldes 
EFG, elektronisk fakturagodkendelse, og er for så 
vidt et separat system men helt integreret i Artesa.

Klare fordele
”Jeg kan ikke sætte tid på besparelsen endnu, men vi 
er den samme lille, smalle administration selvom 
tømrervirksomheden har en pæn succes og er vok-
set til 18 medarbejdere på mindre end et år,” siger 
økonomichef Birgitte Svenningsen.

Besparelsen kommer både fra den mere effektive 
sagsgang på de nu ”elektrificerede” papirfakturaer 
og fra den tid, der ikke længere skal bruges, når en af 
de mange hundrede månedlige papirfakturaer som 
førhen havde forputtet sig og skulle eftersøges 
rundt om i administrationen.

Hun er så begejstret for EFG, som man nu kan være 
på jysk. Naturligvis har der som pilotkunde været lidt 
fødselsvanskeligheder, men omvendt har man som 
pilotkunde maksimal lydhørhed hos leverandøren. 

EG Byg & Installation har ifølge Birgitte Svenningsen 
imødekommet alle ønsker.

”Vores projektleder for eksempel på Holstebro Arena 
var skeptisk i starten, men er i dag en stor fan af EFG, 
fordi han kan følge med hver dag, og fordi han kan 
godkende fakturaer, når han lige har fem minutter. 

Og her på kontoret slipper vi for det manuelle bøvl 
med at distribuere fakturaerne rundt i landet,” fort-
sætter hun.

EFG håndterer både godkendelse af OIO (50 %), pa-
pir (40 %) og pdf-bårne (10 %) fakturaer. Systemet 
sparer tid, fordi færre oplysninger skal indtastes, 
håndteringen er smidigere, økonomistyringen bliver 
tættere og sikkerheden for at opnå kontantrabatter 
bliver større gennem betaling præcis til tiden.

Elektronisk Faktura-
godkendelse med Artesa 
Administration 
Nu kan dyre og besvær-
lige papirfakturaer flyde 
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