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CASE REGION NORDJYLLAND FÅR HJÆLP AF MARC-ROBOT 
TIL FAKTURERING AF HØRETEKNISKE HJÆLPEMIDLER 

MARC Fakturering: Region Nordjylland optimerer og effektiviserer fakturakontrol og 
kontering ved hjælp af Dataproces’ softwarerobot MARC.

”Her på kontoret har MARC været et positivt bekendtskab, der har frigivet tid til andre vigtige
opgaver. Bl.a. til at undersøge de fakturaer, som robotten finder fejl i.

På den måde handler automatisering ikke kun om effektivisering,
men også om kvalitet og regelrethed.”

Hvis bare jeg kan få frigivet nogle minutter på hver 
faktura, så løber det hurtigt op – og det kan jeg 
med MARC-robotten. Den frigiver alt i alt omkring 
et halvt årsværk.

Region Nordjylland har derudover valgt, at de selv kan 
tænde, slukke og kontrollere robotten. 

MARC kan således startes automatisk hver aften og herpå 
afrapportere til udvalgte medarbejdere via mail den ef-
terfølgende morgen. Af mailen fremgår, hvor mange fak-
turatyper robotten har fundet og behandlet, og om den er 
stødt på fakturaer, der afviger fra de aftalte regler, og som 
derfor er udtaget til manuel behandling. 

Den høje grad af indflydelse på både proces og design 
af robotløsningen var afgørende for Region Nordjylland. 
Dette velvidende, at automatisering kan bane vejen for 
både hurtigere sagsbehandling, højere service samt mu-
ligheden for at påtage sig helt nye opgavetyper og -områ-
der. Såvel på lederniveau, som for de medarbejdere, der 
arbejder side om side med robotten.

På begge fronter har mødet med MARC været en positiv 
og inspirerende oplevelse:

Der er mange måder at modtage, kontrollere og kontere 
fakturaer på.  MARC Fakturering er udviklet i samarbejde 
mellem Dataproces og Region Nordjylland og er, ligesom 
Dataproces’ øvrige robotløsninger, tilpasset kundens be-
hov. Hos Region Nordjylland, der ønskede at effektivisere 
og kvalitetssikre en monoton, men tidskrævende og tung 
arbejdsgang, udfører MARC følgende handlinger: 

Hos Region Nordjylland brugte de før i tiden mange timer 
på manuelt at kontere fakturaer vedr. høretekniske hjæl-
pemidler i økonomisystemet ØS Indsigt. Med softwarero-
botten MARC (Municipal Automatic Robot Caseworker) er 
processen blevet automatiseret. Det betyder, at der nu er 
lidt mere tid til andre opgaver: 

En fleksibel og skræddersyet løsning

Indflydelse, vidensdeling og inspiration

 ▪ Kontrollerer CPR-nr. (om personen stadig bor i Nordjylland) via 
webservice fra Region Nordjylland

 ▪ Påfører kontonummer ud fra fakturaindhold

 ▪ Påfører posteringstekst

 ▪ Attesterer - hvorefter fakturaer går direkte til godkendelse hos 
leder

 ▪ Fremsøger og filtrerer ubehandlede fakturaer

 ▪ Viser fakturaer pr. afdeling og år og definerer leverandørnum-
mer

 ▪ Godkender fakturaer og identificerer fakturatyper 
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Én MARC-robot - mange muligheder

Digital Indtægtsoptimering®
Retmæssige merindtægter og besparelser
Specialudviklede Big Data-analyser, der optimerer kommunens økonomi 
- på tværs af fagsystemer og områder.

Driftsoptimering
Hurtigere og smartere processer - mere tid til kerneopgaven
Effektiviser administrative sags- og arbejdsgange - på tværs af systemer 
og afdelinger - via softwarerobotter og andre automatiseringsløsninger.

Konsulentydelser
Rådgivning, specialanalyser, undervisning og workshops
Videns- og kompetencedeling, der forstærker kommunens forudsætnin-
gerne for selv at skabe værdi med data - på tværs af den digitale admi-
nistrations værdikæder.

Om Dataproces
Dataproces skaber værdi med data. Primært for den offentlige sektor 
og i særdeleshed for de danske kommuner. 

Ved hjælp af data optimerer Dataproces digitale administrationers 
økonomi, infrastruktur og arbejdsgange, til gavn for ressourceforbruget, 
effektiviteten og kvaliteten.

Dataproces …vi skaber værdi med data!

Hvordan skabes værdi med data?
De danske kommuner er storproducenter af data takket 
være en velfungerende administration og et imponerende 
højt digitaliseringsniveau. De fleste ved, at digitalisering er 
lig med data - og jo mere data der er, jo større er potentialet. 
Vi hjælper kommunerne med at finde og frigive det.
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www.dataproces.dk
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Dataproces robotunderstøtter administrative arbejdsgange, primært i den offentlige sektor, og i særdeleshed hos kom-
munerne. MARC-løsninger målrettet faktureringsopgaver er således ikke forbeholdt Region Nordjylland, men er muligt 
og relevant på tværs af den offentlige administration.

”Dataproces har udviklet MARC til og med de danske kommuner, men som eksemplet med
Region Nordjylland viser, er denne softwarerobot relevant på tværs af den offentlige

sektor. Det vil sige, at Region Nordjyllands faktureringsløsning med
modifikationer kan overføres til andre regioner, kommuner og stat.
Også her kan MARC-robotten hjælpe med at behandle, validere og

kontere faktura – selvfølgelig tilpasset den enkelte kundes
fagsystemer, arbejdsgange og it-infrastruktur.” 
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