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Introduktion
IMS FakturaFlow udvikles, leveres og vedligeholdes af IMS A/S.
IMS arbejder inden for området Information Management og leverer
primært løsninger til dokumentstyring og godkendelse af dokumenter.
Alle IMS løsninger er knyttet til og integreret i Microsoft Office. Brugerne
kan derfor kende løsningerne på den intuitive brugergrænseflade
direkte i de enkelte Microsoft Office-programmer.
IMS FakturaFlow er et produkt designet til såvel mindre som større
virksomheder i Danmark og løser behovet for at få bragt en faktura fra
modtagelsen frem til betaling i økonomisystemet. Undervejs bliver
fakturaen elektronisk sendt rundt i flow i organisationen til registrering,
kontering, måske kommenteret og til slut godkendt til betaling.
Softwaren understøtter scannede papirfakturaer, PDF, og elektroniske
OIO/UBL-XML fakturaer.
Med IMS FakturaFlow har virksomheden mulighed for at lette den
administrative proces og benytte de fordele og muligheder for
dokumentation og genfinding, et elektronisk arkiv giver.

IMS systemer - integreret I Microsoft Office
Med IMSs løsninger kan virksomheden nemt og enkelt styre sine
elektroniske dokumenter.
IMS tilbyder tre løsninger, der tilsammen sikrer, at alle
vigtige dokumenter gemmes, altid kan findes, bliver
sagsbehandlet og at det kun er de rette personer, der har
adgang til dem.
IMS FakturaFlow er et velstruktureret og brugervenligt
flowsystem, der sørger for, at kreditorfakturaer bliver
godkendt og betalt til tiden og altid kan findes igen.
Notifikation af faktura til behandling foregår via mails i
Outlook. Ved at benytte et allerede kendt produkt bliver
godkendelse og behandling endnu nemmere for brugeren.
IMS Arkiv er en moderne, elektronisk arkivportal, der giver
adgang til at journalisere, sagsbehandle og fritekstsøge alle
former for dokumenter i virksomheden.
IMS Personale er et effektivt og sikkert værktøj til at
håndtere følsomme personaledokumenter og sager.
Løsningen er en god hjælp til at overholde reglerne om
håndtering af personfølsomme informationer.
..............................................................................................................................................
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Præsentation af systemet
IMS FakturaFlow er et flowsystem til arkivering og godkendelse af
elektroniske fakturaer. Systemet giver bogholderi og ledelse overblik og
kontrol med såvel registrerede bilag og bilag i behandling som
arkiverede bilag.
Udsendelse og godkendelse af bilag foregår nemt og enkelt, fordi
FakturaFlow er integreret i Microsoft Outlook. Når en faktura kræver
behandling, får brugerne automatisk besked via mail, og bilaget åbnes
hurtigt med et enkelt klik på mailen. Når bilaget er godkendt fjerner,
mailen sig selv fra oversigten i Microsoft Outlook.

Alle i virksomheden har altid nem adgang til de samme informationer
om fakturabilag direkte i deres Outlook. Alt bliver altid automatisk
dokumenteret på det enkelte bilag med fuldt revisionsspor.
Søgefunktionen gør det nemt at søge egne fakturaer, tjekke sidste års
priser på en bestemt vare, trække rapporter på konti, dimensioner,
leverandører og meget mere.
..............................................................................................................................................
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Gode egenskaber
Hvad kan gøre IMS FakturaFlow til en succes i din virksomhed?
Herunder kan du læse mere om nogle af de gode egenskaber, der gør
IMS FakturaFlow til et effektivt værktøj i virksomheden.
Elektronisk fakturering

Alle elektroniske fakturaer modtages i en elektronisk postkasse, f.eks.
VANS eller mySupply, og bliver indlæst i IMS FakturaFlow. Det gælder
standard formater for OIOXML/UBL. Ud over de elektroniske formater
modtager FakturaFlow også billedformater. Vi følger med udviklingen og
sikrer, at du altid kan modtage de nyeste formater.
 OIOXML
 OIOUBL
 PDF
 TIFF
 OIOUBL m/embedded TIFF/PDF

Figur 1 Indlæsningsbilledet til oprettelse af fakturaer

Fleksibelt flow

Alle virksomheder er forskellige. Derfor er det vigtigt, at flowet til
godkendelse er fleksibelt og giver præcis den godkendelsesproces, man
har brug for. IMS FakturaFlow kan indstilles, så virksomheden opnår den
optimale godkendelsesproces.
IMS FakturaFlow understøtter op til tre uafhængige godkendere på én
faktura og kan gøre godkendelsen afhængig af beløbsgrænser (procura).
Systemet understøtter både manuel og automatisk udsendelse i flow til
godkenderne baseret på udvalgte kriterier.
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Fakturaer fordeles rundt i organisationen til behandling, godkendelse og
kontrol i workflowet. Udsendelsen sker i en automatiseret proces med
Microsoft Exchange som ”postbud”. Flowet sørger for, at hver faktura
gennemgår de obligatoriske trin.
Flowfordelingen af faktura foregår via Microsoft Outlook og kan
defineres individuelt og fleksibelt, så det tilpasses virksomhedens behov
for godkendelse. Det kan f.eks. se ud som nedenstående.

Figur 2 Flow-muligheder i FakturaFlow

Brugere og grupper

Brugerenes rettigheder sættes op direkte i FakturaFlows
administrationsdel. Enten benyttes en service, der henter oplysningerne
i Windows AD, eller også opsættes brugerne manuelt.
Administrator tildeler også rettighedsgrupper og adgangsgrupper pr.
bruger. For hver rettighedsgruppe findes en rolle, der, afhængigt af
indstillingerne, giver adgang til forskellige funktioner i FakturaFlow.

Figur 3 Brugeropsætning for brugere og grupper i FakturaFlow
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Adgangskontrol

Åben adgang til fakturaer i arkivet giver mange positive muligheder for
eksempelvis videndeling og uddelegering. Alligevel kan der være behov
for at ”låse” enkelte fakturaer til en gruppe brugere– f.eks. ledergruppen
og bogholderiet. I FakturaFlow kan der oprettes Adgangsgrupper, som
benyttes til at adgangsbegrænse de enkelte fakturaer, hvis der er behov
for det. Er en faktura tilknyttet en adgangsgruppe, kan den kun søges
frem af de personer, der er medlem af denne adgangsgruppe.
Godkendelse

Når man behandler en faktura, hvad enten det er som bogholder eller
som godkender, har man kun adgang til de fakturaoplysninger og
systemfunktioner, som ens rolle i systemet giver en.
Rollestyringen af brugerne hjælper med at undgå forvirring over
systemets mange muligheder og funktioner, fordi man kun har adgang
til det, ens rolle giver mulighed for i systemet.
Det gør godkendelse og kontering af faktura meget overskueligt og enkel
for hver enkelt bruger i det daglige.

Figur 4 Behandlingsbilledet i FakturaFlow

En til mange

Fakturaer, der f.eks. vedrører flere afdelinger og personer, kræver ofte
speciel håndtering. Der kan være behov for at få dele af den samme
faktura godkendt hos flere personer i samme flowproces.
I IMS FakturaFlow kan fakturaen fordeles og godkendes af flere personer
samtidigt; det kaldes for splitflow. Med splitflow fjernes behovet for at
kopiere og fordele den samme faktura manuelt til flere personer.
Fakturaens vej gennem organisationen afkortes væsentligt, og den
nemmere behandling bliver hurtigt til en økonomisk gevinst.
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Figur 5 Fordeling på to bogføringslinjer til forskellige godkendere

Kontering

I FakturaFlow findes opsætningsmuligheder for individuel kontoplan og
kontering, der sikrer, at de rigtige oplysninger bliver påført hver faktura
hver gang. For hver enkelt bruger er der mulighed for at lave en
personlig kontoplan og opsætte regler, så intet bliver glemt, undladt
eller brugt forkert.

Figur 6 Kontoplan for udvalgt bruger

Påmindelser

Det er typisk en tidskrævende proces for et bogholderi at gøre status og
advisere brugerne om fakturaer, der mangler behandling. Den
automatiske påmindelsesservice giver mulighed for at lade systemet
advisere brugerne automatisk om fakturaer, der skal behandles i god tid
før forfaldsdato.
Påmindelser konfigureres direkte i Administrationsmodulet i
FakturaFlow og er etableret som en Microsoft Windows-service, der
løbende påminder brugerne i en e-mail.
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Figur 7 opsætningsmuligheder for en påmindelse

Rekvisitioner

Det er vigtigt at have styr på rekvireringen af køb i virksomheden. På den
måde bliver det muligt at få et samlet overblik over virksomhedens
nuværende og kommende økonomiske forpligtigelser.
IMS FakturaFlow tilbyder, at en gruppe af brugere (roller) kan afgive
købsordre elektronisk (rekvisitioner). I forbindelse med udarbejdelsen af
en rekvisition kan købet ligeledes konteres forud for godkendelse, og
derved sikre at godkendelsen bliver enkel og hurtig, når fakturabilaget
kommer.
Ved at benytte elektroniske rekvisitioner er der altid styr på, hvilke
økonomiske forpligtigelser virksomheden har på et givent tidspunkt,
også selvom varerne endnu ikke er leveret.

Figur 8 Rekvisition med kontering

Fuld dokumentation

I IMS FakturaFlow dokumenteres alle hændelser for en given faktura
altid automatisk. Det kaldes for historik eller revisionsspor. I historikken
kan bogholderi, ledelse og revision når som helst, se hvordan, af hvem
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og hvornår et bilag er blevet godkendt samt hvilke dele af processen
bilaget har gennemgået.

Figur 9 Historik for en faktura

Ét arkiv – søgning og efterbehandling

Fjernarkiv, lokalarkiv, nærarkiv – dokumentarkiver findes typisk i mange
former rundt i organisationen, men hvor er de og hvilke dokumenter er
gældende?
Søgning i IMS FakturaFlow giver alle brugere mulighed for at finde frem
til fakturaer ud fra valgte kriterier. FakturaFlow er som udgangspunkt et
åbent arkiv, men der er naturligvis mulighed for lave
adgangsbegrænsning på bestemte bilag.
Alle fakturabilag kan søges både ud fra informationerne om dem
(metadata), men også ud fra fritekst i selve bilaget.
Med IMS FakturaFlows enkle og nemme søgefunktioner opnår man en
stor effektiviseringsgevinst, fordi alle kreditorbilag arkiveres elektronisk
ét sted. Både papirfakturaer og OIO-UBL fakturaer arkiveres i ét og
samme arkiv og kan nemt og enkelt genfindes.
Selve arkiveringen foregår automatisk. Udover fakturabilaget arkiveres
også historikken som dokumentation for behandlingen og eventuelle
kommentarer.
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Figur 10 Søgebilledet i FakturaFlow

Rapporter

Hvad betalte vi for den vare sidst? Hvor meget har vi købt fra denne
leverandør i løbet af året? Hvad har vi til betaling i perioden x til y?
I IMS FakturaFlow er der fleksible værktøjer, så brugerne selv kan lave
rapporter på få sekunder. Rapporterne kan nemt og enkelt gemmes og
bruges igen. Ønsker man mere specifikke analyser, kan datagrundlaget
altid eksporteres til Microsoft Excel.
Fremtidssikret

IMS FakturaFlow er designet med blik for fremtidige forandringer. Både
papir og elektroniske fakturaer håndteres i en og samme løsning.
Brugergrænsefladen for virksomhedens fakturagodkendelse vil altid
være den samme - også selvom økonomisystemet udskiftes.
Det kan ofte være praktisk også at kunne godkende bilag og opsætte
systemet uden at være på virksomhedens netværk. Med IMS
FakturaFlow kan brugeren benytte systemet på netværket såvel som
med en opkobling via web.
..............................................................................................................................................
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Tillægsmoduler
Rekvisitioner

Elektroniske rekvisitioner benyttes nemt med Rekvisitionsmodulet i
FakturaFlow. Herfra kan man oprette og sende en elektronisk rekvisition
til sin leverandør via Outlook.
Samtidig har man som bruger og godkender i FakturaFlow mulighed for
at kontere rekvisitionen til senere godkendelse. På den måde gøres
processen nem, når en faktura kommer og skal matches med
rekvisitionen, der allerede er tilgængelig i systemet.
Skabeloner
Der kan i systemet oprettes skabeloner pr. kreditor eller generelle skabeloner.
Med en skabelon sikres ens kontering af fakturaer med samme egenskaber, og
systemet vil automatisk sørge for at foretage den korrekte kontering for
besværlige bilag, der skal godkendes af mange mennesker hver gang.
Flere regnskaber

Flere regnskaber er et modul, der, som navnet antyder, gør det muligt at
arbejde med flere regnskaber i samme løsning. Hvert regnskab er sat op
for sig med brugere, kreditorer og kontoplan. Når en faktura kommer
ind, finder systemet selv ud, af hvilket regnskab den tilhører og viser
godkenderen præcist det, der er brug for til godkendelsen af det enkelte
bilag.
Alle faktura kan søges på tværs af alle regnskaber, så det bliver nemt at
få overblik for hele virksomheden. Der er naturligvis også mulighed for
at adgangsbegrænse søgningen til et eller flere regnskaber.
..............................................................................................................................................
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Bag om systemet Arkitekturen
Programmering

IMS FakturaFlow er programmeret i Microsoft.Net og Windows
Presentation Foundation, WPF. Det består af en serverdel samt en
klientdel.
Server- og klientdel

Serverdelen udgøres af en Microsoft SQL Server database,
hvori datastrukturen for hele systemet er placeret, samt
en ISS del der bliver benyttet af systemets Web
adgangsklient.
Systemets klienter opdateres automatisk fra serveren (ClickOne).
Microsoft Exchange

Al fordeling af fakturaer i systemet foregår som e-mails via Microsoft
Exchange. Disse e-mails indeholder et link til bilaget i systemet og
sendes til brugerens indbakke i Microsoft Outlook. Behandlingen af
fakturaer foregår således med et enkelt klik på mailen, hvorved bilaget
åbnes direkte i FakturaFlow og kan godkendes.
Adgangsgrupper

Adgangs- samt rettighedsgrupper til brug i IMS
FakturaFlow bliver oprettet direkte i systemet, og brugere
kan oprettes direkte eller importeres fra Microsoft
Windows Active Directory – Windows AD efter behov.
Fritekstindeksering

Til brug for fritekstsøgningen i bilag anvendes standard Microsoft Search
indekseringen i Microsoft Windows. Fritekstindeksering opsættes i
forbindelse med installationen af systemet og giver fuld fritekstsøgning i
fakturaerne (scannede/OIO) og stamdata.
..............................................................................................................................................
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Systemkrav
Processor
Operativsystem
Hukommelse
SQL Server Diskplads

Skærmopløsning
Programmer

Postsystem

IMS FakturaFlow

En server med Pentium 4 på 2.5 GHz eller flere / kraftigere
processor(er).
Microsoft Windows Server 2008 R2 eller nyere med seneste
Service Packs. Datoopsætningen skal være DD-MM-ÅÅÅÅ.
Minimum 4 GB ram
3 x harddisk (Evt. spejlede - RAID 1 el. RAID 5) således at OS
system-/programfiler, log, datafiler og fuldtekstindeks kan
placeres separat i henhold til Microsofts anbefalinger.
Kravet til ledig plads på harddisken(e) for IMS FakturaFlow
afhænger af størrelsen på SQL databasen
Startkonfiguration dog minimum for FakturaFlow SQL database:
30 GB (inkl. dokument store)
Minimum 1024 X 768 punkter.
Microsoft SQL Server 2008 R2 eller nyere, installeret efter
Microsoft anbefalinger (se afsnit ”SQL Server”)
Microsoft Internet information Server(IIS) 7 eller nyere
Microsoft .NET 2, 3.5 med seneste opdateringer og Microsoft .NET
4.5.1 eller nyere med seneste opdateringer
SMTP Server og konto.
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Konfiguration af løsningen
Meget er afhængigt af elementerne i den eksisterende itinfrastruktur, og der er derfor flere minimumskrav til de
tekniske installationer.
For den komplette specifikation af systemkrav til infrastruktur, server og
klienter henvend dig til IMS A/S på 3174 0009.

Muligheder for tilpasninger
IMS FakturaFlow er standardsoftware, som efter en kort
implementeringsfase er kørende i virksomheden.
IMS leverer også kundespecifikke projekter, evt. med
udgangspunkt i vores standardsoftware.
Har din virksomhed specielle ønsker i forbindelse med arkivering og
dokumenthåndtering (ESDH) via Microsoft Office, kan du kontakte os pr.
telefon på 3174 0009 og drage nytte af vores mangeårige erfaringer
indenfor området Information Management.

Integrationer
IMS FakturaFlow integrerer med andre relevante systemer. De typiske er
økonomisystemet og en scanneløsning, som her kort vil blive beskrevet.
Med økonomisystemet

IMS FakturaFlow har integration til og fra økonomisystemet. Der er
mulighed for at integrere til alle økonomisystemer.
Helt grundlæggende trækkes stamoplysninger såsom kontoplan,
dimensioner, kreditor stamoplysninger, momskoder, valutakoder m.m.
ud af økonomisystemet til brug i IMS FakturaFlow. Disse oplysninger
vedligeholdes i økonomisystemet, så der ikke kan opstå tvivl om, hvilke
data er gældende.
I IMS FakturaFlow løsningen kan administrator herefter definere
separate brugerkontoplaner som udsnit af den samlede kontoplan i
virksomheden. Desuden kan der opsættes regler for konteringspligt for
de enkelte brugere m.m.
Efter endt behandling i IMS FakturaFlow samles fakturaerne i et bundt,
der herefter indlæses i økonomisystemet - typisk i en kassekladde - hvor
de endeligt godkendes for betaling.
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Systemet købes med en integration til ét økonomisystem. Denne kan
dog, hvis behovet opstår, erstattes af en ny integration. Brugerfladen vil
forblive den samme, også selvom økonomisystem skiftes.
Med scanneløsningen

Til IMS FakturaFlow kan vælges mellem flere forskellige scanneløsninger
ud fra behov, og hvad virksomheden eventuelt har i forvejen. Uanset
hvilken scanneløsning, der vælges, kan scannede TIFFdokumenter altid
hentes ind til viderebehandling i systemet.
Andet scannesoftware

I forbindelse med scanningen kan de scannede dokumenter ligeledes
kvalitetsforbedres for bedre læsekvalitet og genkendelse til brug for
fritekstsøgningen.
Modtages primært papirfakturaer, kan det være en fordel at investere i
en løsning, der automatisk kan genkende og overføre data til de rette
placeringer i IMS FakturaFlow.
Vi rådgiver gerne vores kunder i forbindelse med scannesoftware og har
samarbejde med tredjepartsspecialister for at sikre, at i får den løsning,
der passer jer bedst.

Implementering
Når man indfører et elektronisk arkiv i sin virksomhed, påbegynder man
automatisk et organisatorisk projekt. I dette projekt indgår flere
ressourcer i virksomheden, som f.eks.:






Ledelse
It-funktion
Administration
Brugere
M.fl.

For at sikre at indførelsen af løsningen bliver en succes, tilbyder IMS en
række forskellige ydelser i form af projektledelse og workshops, der
samlet er med til at indføre løsningen fra beslutning til drift.
Implementeringen forløber ofte over 1-3 måneder og omfatter:






IMS FakturaFlow

Afklaring af lokale forhold hos kunden
Beslutning om centrale forhold ved løsningen, såsom kontoplan
brugerrettigheder m.m.
Uddannelse af administratorer og brugere
Klargøring
Idriftsættelse
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Hos IMS har vi stor erfaring med implementering og har installeret vores
arkivløsninger ved mere end 100 kunder. Vi tilbyder derfor, som en del
af leverancen, at tilpasse et implementeringsforløb til din virksomhed
med de ydelser, der er relevante for jer.

Driftsabonnement
Alle IMS løsninger kan erhverves til ejerskab og installeres til drift på
kundens eget it-netværk.
Ønskes i stedet for fleksibilitet ved ikke at eje løsningerne, tilbyder vi at
etablere et driftsabonnement.
Et driftsabonnement betyder, at IMS påtager sig fuld it-drift, backup,
opdatering og support for løsningen på vores hostingmiljø.
Abonnementet tegnes indledningsvist for 3 år og herefter 1 år ad
gangen. Det betales som en fast månedlig afgift, der kun varierer med
det årlige pristal.

Support og vedligehold
Hvis man har købt løsningen til ejerskab, kan man tegne et
serviceabonnement for vores løsninger. Et serviceabonnement betyder,
at IMS påtager sig fuldt softwarevedligehold og brugersupport for
løsningen.
Softwarevedligeholdelse omfatter blandt andet:
 Opdatering til nyeste version af IMS FakturaFlow
 Garanti for at systemet altid fungerer sammen med nyeste version af
Microsoft software
Support omfatter blandt andet:





Fuld telefon-, mail-, VPN- og websupport
Adgang til online supportportal
Ret til fejlrettelse af kritiske fejl
Teknisk online support

Supportportal
Som en del af servicen for systemet er der etableret en kundeportal med
adgang via www.IMS.dk.
Her får servicekunden fuld adgang til følgende muligheder:
 FAQ
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 Download af al opdateret system- og brugerdokumentation
 Adgang til ERFA forum

ERFA-samarbejde
Der er stiftet tre ERFA-grupper for IMS FakturaFlow. I dette
samarbejde deltager en stor del af kunderne. Der er to
grupper fordelt på hhv. Øst- og Vestdanmark, der primært
henvender sig til vores skolekunder, samt en gruppe for
vores erhvervskunder.
ERFA-grupperne holder møder omkring aktuelle emner og deling af
erfaringer, og ofte gør deltagerne stor brug af de mange kontakter, som
ERFA-samarbejdet byder på.
Som en del af IMSs supportportal har brugerne en række effektive
værktøjer til rådighed for deling af information og erfaringer fra den
daglige brug af løsningen.
..............................................................................................................................................
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