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Automatiser og effektiviser administrative arbejdsgange vedr. fakturering
Kommunen modtager årligt mange tusinde fakturaer, der 
alle kræver manuel behandling. Dette er en tung og tids-
krævende proces med mange klik - fra fremsøgning og 
kontrol, til kontering.  

Udvalgte fordele Med MARC Fakturering robotunderstøttes kommunens 
administrative arbejdsgange vedr. fakturering - bl.a. i for-
hold til følgende handlinger: 

 ▪ Fremsøgning og filtering af ubehandlede fakturaer

 ▪ Identificering af fakturatyper

 ▪ Sorterering, fordeling og kontrol af fakturaer

 ▪ Påføring af kontonummer ud fra fakturaindhold efter 
nærmere fastsatte regler

 ▪ Videresendelse af fakturaer til økonomisystemet

 ▪ Automatisk afrapportering til udvalgte medarbejdere 
via mail 

Til at lette og effektivisere dette arbejde tilbyder Datapro-
ces MARC Fakturering; en samlebetegnelse for automa-
tiseringsløsninger målrettet fakturabehandling, baseret 
på softwarerobotten MARC (Municipal Automatic Robot 
Caseworker).  

Kommunerne modtager, kontrollerer og konterer faktura-
er på mange forskellige måder. MARC anvendes til auto-
matisk fakturahåndtering på flere områder efter ønsker 
og behov. 

 

 ▪ Frigivelse af tid og ressourcer til kerneopgaven

 ▪ Optimering af fakturabehandling og -kontrol

 ▪ Effektivisering og kvalitetessikring af administrative 
arbejdsgange

 ▪ Mulighed for selv at tænde, slukke samt kontrollere 
robotten

 ▪ Højere service og øget kvalitet

 ▪ Mindre risiko for slå- og tastefejl

 ▪ Skræddersyet kommunens behov

 ▪ Stor indflydelse på proces og design af løsningen

 ▪ Mulighed for webløsning

Udvalgte funktioner

Robotten tilpasses kommunens fagsystemer og it-infra-
struktur, og anvendes på hele eller dele af arbejdsgangen 
- altid med fokus på effektiv, kvalitetssikker og retmæssig 
fakturahåndtering.
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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 øko-
nomi, infrastruktur og arbejdsgange, til gavn for ressourceforbruget, ef-
fektiviteten og kvaliteten.

Dataproces …vi skaber værdi med data!

Eksempler på MARC Faktureringsløsninger

MARC forholder sig til fakturaer i indkøbs- og fakturahåndteringssystemet IndFak2, tjekker alias vs. fakturakode og videre-
sender dem til økonomisystemet. Herefter starter MARC forfra, da der kontinuerligt tilgår nye fakturaer i IndFak2. Kunden 
kan undtage fakturakoder og modtage lister over behandlede fakturaer. 

Tilsvarende MARC-løsninger er mulige i forhold andre fakturaprogrammer.

Sortering og fordeling af fakturaer i IndFak2

MARC konterer alle indkomne fakturaer vedr. høretekniske hjælpemidler i ØS Indsigt efter forudgående kontrol, og med 
udspecificering af de enkelte posteringer. Robotten starter automatisk på det ønskede tidspunkt og med det ønskede 
interval, og kommunikerer pr. mail om identificerede og behandlede fakturaer. 

Løsningen skræddersyes efter ønsker og behov.  

Kontering af fakturaer i ØS Indsigt

Historien om MARC… 

Med softwarerobotten MARC opnår kommunen adgang til egne data - uagtet kilde, mængde, format og eventuelle beta-
lingsmure. Således kan MARC også hente data ud fra systemer, hvor kommunens egen adgang almindeligvis er betinget af 
enkeltstående manuelle opslag, specificeret på f.eks. CPR- eller fakturanr.  

MARC er specialudviklet af og til Dataproces og var oprindeligt tiltænkt som et internt værktøj til Digital Indtægtsoptime-
ring. Det er via MARC, Dataproces henter, renser og validerer data på tværs af systemer - hvormed der findes yderligere 
indtægter og/eller besparelser til kommunen.

I dag er MARC dog mere end et værktøj. MARC er en teknologi inden for den voksende kategori af robotbaseret automa-
tisering kaldet Robotic Proces Automation (RPA), og baner som sådan vejen for en lang række løsninger til optimering af 
den kommunale, digitale administration: Fra automatisering af enkeltstående, gentagelsesprægede administrationsopgaver 
som bogføring, registrering, journalisering og kontering - til større infrastrukturprojekter, hvor systemer integreres med 
henblik på at sikre et smart, enkelt informations- og arbejdsflow på tværs af systemer, afdelinger og sektorer.  

At skabe værdi med data, kræver adgang til data


