
Muligheder med Xellent
Xellent Inspirationsdag 2018

Torsdag den 14-06-2018

v/Product Management og Delivery, EG A/S



Agenda

BREAKING 
NEWS FRA EG:

“Xellent webinar 
går on-site” 
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Kom tættere på din forbruger med 2-vejs   
kommunikation SMS (Esben)

Opdater CVR oplysninger ud fra LIFA data (Esben)

Fortrolige noter (Jens)

Procesoptimering - Oversigt over leveranceændringer
(Sophie)

Forbedring af EDM genberegning (Torben)

Forbedring af aftagenummer søgning installation (Torben)

Kofax Readsoft Collector (John)



Kom tættere på din forbruger
- med 2-vejs kommunikation SMS

SMS gateway integreret imod 
Xellent har ikke kunnet håndtere  
2-vejs kommunikation SMS – nu 
muligt med en ny integration.

Mulighed for tilføjelse af ekstra 
funktionalitet til SMS modulet i 
Xellent.



Løsningskoncept

AFL 4711Målerstand
4711

SMS gateway TRÆ 1406Engangs-
ydelse

500 DKK

TØM 
1220

Ekstra
tømning

registreres

$



Opsummering

Afregn dine kunder enten via 
engangsydelse eller overtaksering.

Reetablere mulighed for at 
registrere aflæsninger via SMS.

Giv dine kunder et enkelt værktøj til 
bestilling af services.



Spørgsmål



Opdater CVR oplysninger 
ud fra LIFA data



Opdater CVR oplysninger ud fra LIFA data
EG A/S har sammen med LIFA A/S sammensat en datapakke, hvori 
der kan foretages opslag med henblik på opdatering af 
erhvervskunders kundedata ud fra CVR nummeret.

Datapakken skal installeres lokalt.

Funktionaliteten vil desuden gøre, at oprettelsen af nye 
erhvervskunder gøres enklere, da man kan nøjes med at indtaste 
CVR-nummer og hente data fra LIFA datapakken.
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Løsningskoncept

Parameteropsætning til login: 
Placering, Bruger og Adgangskode.

Opdater oplysninger om navn, 
adresse, kontaktoplysninger…

Opdatering kan ske individuelt eller 
via massekørsel.



Opsummering

Opdateret kundedata på 
erhvervskunder.

Henter CVR data fra lokal database.

Individuel og 
masseopdateringsmuligheder.

Nemmere at oprette nye 
erhvervskunder.



Spørgsmål



Fortrolige noter

GDPR
Adgangsstyring til dokumenter og 

notater i Xellent



Fortrolige noter - introduktion
Introduktion:
 Dokumenthåndtering og notater.
 Fortrolige og følsomme oplysninger.
 Adgangsstyring.

Processer:
 Notater ifm. kundehåndtering.
 Modtage eMail fra kunde.
 Udsend brev til kunde.
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Adgangsstyring
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Adgang til 
fortrolige noter?

Ja – fuld adgang

Nej

Adgang til 
notetype?

Ja
udvalgte typer

Nej



Fortrolige noter - opsummering
Fortrolige noter fordi:
 Adgangsstyring på dokumenttyper.
 Drag & drop mails og filer.
 Placering af flettebreve.



Spørgsmål



Procesoptimering
Oversigt over leveranceændringer



Et procesprojekt hos Energi Viborg
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EG’s tre dimensioner
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ORGANISATION

TEKNOLOGI

PROCESSER



Procesoptimering hos Energi Viborg
Udvalgt proces: El-tilflytninger meldt via hjemmesiden

Hvorfor denne proces?

Størst udfordringer i hverdagen ift. kompleksitet og fejlhåndtering.

Stort tidsforbrug.

Vurderet til at give størst udbytte.
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”Det var en AHA-
oplevelse at arbejde 

med processen”

”Det kom bag på 
os, at processen 

var så 
unødvendig 
kompliceret”

"Det er en gave at 
få lov til at deltage 

i dette arbejde"
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At opnå 
enighed 
omkring 

korrekt proces

Mere 
automatisering, 
så samme data 

ikke skal indtastes 
flere gange. 

Færre fejl i 
flytteprocessen 

Frigivelse af tid og 
ressourcer til andre 

nedprioriterede 
opgaver 

Få mere tid til at 
sætte sig ind i de 

komplicerede 
tilfælde

At medarbejderne 
får en bedre 

arbejdsdag med 
overskud og 
mulighed for 
fordybelse

Formål



Løsningen
En web API til oprettelse af en el-tilflytning.

En form Oversigt over leveranceændringer:
Data fra hjemmesiden indsættes i formen.
Eksisterende aftale og aftagenummer findes automatisk.
Standardvalideringer gennemløbes.
Følgende foretages i én arbejdsgang:

Kunde oprettes.
Aftale oprettes.
Målepunkt oprettes.
Tilflytning sendes til Datahub.
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At opnå 
enighed 
omkring 

korrekt proces

Mere 
automatisering, 
så samme data 

ikke skal indtastes 
flere gange. 

Færre fejl i 
flytteprocessen 

Frigivelse af tid og 
ressourcer til andre 

nedprioriterede 
opgaver 

Få mere tid til at 
sætte sig ind i de 

komplicerede 
tilfælde

At medarbejderne 
får en bedre 

arbejdsdag med 
overskud og 
mulighed for 
fordybelse

Status

√

√√

√ √
√



Mulig fremtidig implementering
Foreløbige forslag:

Flytning på andre leverancearter end el.
Opslag i Datahub via API. 
Flere processer (f.eks. leverandørskift).
Udvidelse af automatik.
Integration til IDQ (datavask).
Optimering af restanceproces.
Kreditvurdering.
Produkthierarki.
Kontraktforlængelse.
Integration til EG Bolig (inkl. udtræk fra udlejere/ejendomsmæglere).
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Spørgsmål



Forbedring af EDM 
genberegning



Forbedring af EDM genberegning

Hver gang der opdateres en værdi på en serie, 
genberegnes hele hierarkiet.

Øget antal serier som beregnes, bl.a. ifm. 
engrosafregningen og flexafregning.

Belastning af batchserveren, frigivelse af ressourcer 
til andre batchopgaver.

Fokus på vigtige beregninger.
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Forbedring af EDM genberegning
Forbedring af flexibiliteten i 
forbindelse med genberegning.

Start beregning på baggrund af 
seriens beregningsprioritet.
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Løsningskoncept

Start batchafvikling:
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Opsummering

Væsentlig større antal beregninger (Flex).

Større flexibilitet ved genberegning af serier.

Optimering af belastning på servere.

En del af maj patch. 

Leveret som en del af vedligeholdelsesabonnement.
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Spørgsmål



Forbedring af aftage-
nummer søgning installation



Baggrund: Input fra N1.

Ikke optimal arbejdsgang, når man skal 
søge efter aftagenummer.

Opnå tidsbesparelse ved at flytte 
søgningen ud på oversigten.

En del af vedligeholdelsesabonnement.

September patch.
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Aftagenummer søgning
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Aftagenummer søgning



Spørgsmål



Kofax Readsoft Collector



Kofax Readsoft Collector
Kofax Readsoft Collector er en udvidelse til Kofax Readsoft
Invoices, som anvendes til scanning af kreditorfakturaer med 
genkendelse.

Kofax Readsoft Collector muliggør datafangst fra indgående e-
mails, hvor der f.eks. er vedhæftet en kreditorfaktura som en PDF-
fil.

Den vedhæftede kreditorfaktura registreres og sorteres af Kofax
Readsoft Collector og overføres automatisk til Kofax Readsoft
Invoices.
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Proces for mail-verifikation
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Løsningskoncept
Den vedhæftede kreditorfaktura fra en e-mail overføres 
automatisk til Kofax Readsoft Invoices, hvor den behandles 
på samme måde som de indscannede kreditorfakturaer, dvs. 
at der anvendes de samme forretningsregler som er 
gældende for de indscannede kreditorfakturaer.

Der skal foretages opsætning af indbakke(r) til modtagelse af 
e-mails som indeholder kreditorfakturaer samt tilhørende 
opsætning vedr. Kofax Readsoft Collector.

Ved indlæsning af kreditorfakturaen til Indgangsbogen vil 
den vedhæftede kreditorfaktura kunne ses under knappen 
”Vis Scanningsfil”. 
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Opsummering
Reducerer omkostninger til håndtering af kreditorfakturaer 
fremsendt via e-mail, da kreditorfaktura så ikke printes og 
efterfølgende scannes.

Sikrer hurtigere behandling af indgående kreditorfakturaer, da 
indgående e-mails med kreditorfakturaer med det samme bliver 
behandlet automatisk, såfremt e-mail ankommer i den korrekte 
indbakke.

Giver mulighed for automatisk sortering af e-mails hvor alle 
afsenderoplysninger bevares.
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Spørgsmål



Hvis nogle af de gennemgåede muligheder kunne 
være interessante at tage i anvendelse, så kontakt 
enten Esben, Jens, Sophie, Torben eller Susanne for 
at aftale nærmere.
Esben: eschr@eg.dk | 7260 1413
Jens: jesko@eg.dk | 7260 1618
Sophie: solba@eg.dk | 7260 2127
Torben: tomad@eg.dk | 7260 2223
Susanne: suaar@eg.dk | 7260 2153



Skal vi snakke om GDPR ?

Brug lidt af frokostpausen
Vi mødes 13:10 – 13:25



TAK FOR NU OG TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN 



Praktiske informationer

Frokost

1 tallerken med kolde anretninger

• Porre-bacon tærte m. tomatpesto
• Torsketerrine med græskar puré
• Lakserillette, røget 
• Roastbeef
• Blandet hvedekernesalat 
• Oste

1 varm ret
• Kyllingebryst med kartoffel, 

tomatsauce og sommergrønt 





Eftermiddag

13.30 Valgfrie spor - lokale A og D

Fremtidssikring med D365 og Xellent v/ Microsoft og Michael Troelsen, EG A/S (A)

En branche i forandring - digital transformation v/ Villy Gravengaard, EG A/S (D)

15.00 Pause og udstilling

15.15 Valgfrie spor - Lokale A og D

Styrk beslutningsprocessen med Power BI v/ Sven Lantz & David Bergling, EG A/S (D)

Xellent ERFA møde v/ Product Management og Delivery, EG A/S (A)

16.15 Afrunding på dagen v/ Bjarne Aarup, Executive Vice President, EG A/S (A)

16.30 SUPRISE (A)

16:30 - 18:00 Netværk, let forplejning og udstilling
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Agenda


