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VAX 360 til SAP Concur
Integrer elektronisk faktura til SAP Concur via VAX 360

VAX 360 til SAP Concur

VAX 360 har en indbygget integration til 
SAP Concur. VAX 360 kan modtage elek-
troniske fakturaer som f.eks. Peppol-BIS, 
OIOUBL og EDIFACT, der automatisk 
konverteres og oprettes i SAP Concur.

VAX 360 er integreret med en række 
digitale infrastrukturer såsom Peppol, 
NemHandel og VANS samt forskellige 
dedikerede integrationer for udveksling 
af elektronisk faktura. Med integrationen 
kan I automatisere processen med at ad-
ministrere modtagne fakturaer.

For nærmere information om VAX 360 standard-
løsning se: mysupply.dk/produkter/vax-360/

Med mySupplys integrationsløsning VAX 360 kan I nemt og sikkert integrere elektro-
niske fakturaer til SAP Concur. I får overblik over modtagne elektroniske fakturaer, der 
direkte oprettes i SAP Concur og gives til den ansvarlige medarbejder.

KONVERTERING 
AF FAKTURA

PDF DANNES AF
FAKTURA

S

GODKENDELSE

Samling af alle dokumenter et sted

Den elektroniske faktura modtages i VAX 
360 enten direkte fra forskellige digitale 
infrastrukturer eller via andre direkte for-
bindelser.

Den modtagne faktura konverteres til 
SAP Concurs fakturaformat og oprettes i 
integrationen via standard API. Samtidig 
dannes en PDF-version af fakturaen, som 
tilknyttes denne.

Udover integration til SAP Concur giver 
VAX 360 afgang til styring af administra-
tion, overvågning af behandlingen af de 
elektroniske dokumenter og overblik 
over konverteringen til SAP Concur API.

• Modtag elektroniske fakturaer 
nemt i VAX 360.

• Fakturaen konverteres til SAP 
Concur format.

• Løsningen opretter en PDF-versi-
on, som dannes til et bilag.

http://mysupply.dk
http://mysupply.dk/produkter/vax-360/


Udnyt det digitale potentiale - 3 fordele til dig, som gerne vil være frontløber

Tilknytte fakturaer til det rette regn-
skab.

Hvis behovet er for flere regnskaber i SAP 
Concur, kan hvert regnskab determine-
res på baggrund af fakturamodtagers 
organisationsnummer (CVR, VAT, TAX 
o.lign.) eller fra endepunktet (GLN, EAN, 
Org.nr etc.) i e-fakturaen. 

Løsningen foretager opslag af leve-
randørernes stamdata.

Opslaget er baseret på organisations-
nummer fra e-fakturaen. Hvis der er flere 
leverandører i SAP Concur med samme 
organisationsnummer, kan den korrekte 
leverandør selekteres ud fra leverandø-
rernes betalingsforhold. 

Hvis leverandøren for den modtagne 
faktura ikke er oprettet i SAP Concur op-
bevares fakturaen i VAX 360. Herefter kan 
leverandøren oprettes i SAP Concur, og 
denne genbehandles i VAX 360. Hvis der 
ikke kan findes en entydig leverandør, 
oprettes fakturaen på en default tempor-
ær leverandør. Herefter kan fakturaen 
manuelt flyttes til den relevante leveran-
dør.

3.1. Tilknytte fakturaer til medarbejdere, 
som skal behandle den pågældende. 

Hvis der er tilknyttet en medarbejder 
som fakturaansvarlig til en respektiv le-
verandør, vil denne blive valgt som faktu-
raejer. Hvis der derimod ikke er tilknyttet 
en medarbejder til den respektive leve-
randør, vil fakturaen blive tilknyttet den 
attention person, der fremgår af faktua-
en, såfremt denne findes i medarbejder-
registret i SAP Concur. Dermed vil SAP 
Concur optimere processen for admini-
stration og godkendelse af fakturaer.

2.

Ved at benytte VAX 360 til SAP Concur kommer I på forkant med digitaliseringsbølgen, 
således I kan optimere jeres arbejdsprocesser og dermed styrke jeres virksomhed.

UDBYTTE
• Kompetent sparring og support.

• Ingen vedligeholdelse - vi opdate-
rer og holder løsningen ved lige.

• Fremtidssikre din virksomheds di-
gitale fakturahåndtering.

• SaaS løsning – ingen investering i 
hardware og software.

• Brugervenligt overblik.

• Kan integreres med eksisterende 
systemer.

Produktblad

mySupply er en af landets førende 
konsulentvirksomheder af løsninger 
til elektronisk handel og systeminte-
grationer. Når det drejer sig om pro-
dukter og ydelser inden for e-handel, 
SAP e-Commerce eller udveksling af 
elektroniske forretningsdokumenter, 
kan du altid rådføre dig hos os.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jer!

Læs mere på www.mysupply.dk eller ring +45 96961070
Vi hjælper dig til en enklere og mere effektiv løsning.

http://mysupply.dk
http://mysupply.dk

