
EFH 2017  – Konferens om det senaste inom 
Elektronisk Fakturahantering 

För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

För att registrera dig: Web: www.inspectum.se e-post: info@inspectum.se
Telefon : 0708-539200 

Konferens 18 Maj 2017, Hotel Birger Jarl, 8.30-17.00

Ta del av de senaste 
nyheterna, marknads-
trenderna och en inblick i 
framtiden

Träffa marknadens ledande 
experter och leverantörer

Moderator – Charlotte Darth

PRELIMINÄRT INNEHÅLL
• Elektronisk fakturahantering och e-faktura lönsamt för alla företag men vad ligger 

bakom succén?
• Trendspaning - EFH och den digitala transformationen. Vad krävs för att bli en vinnare?
• EFH som molntjänst eller On-premise?  – Hur skall man tänka? 
• Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och 

leverantörsmönster
• Vad kännetecknar lyckade e-faktura projekt i praktiken?
• Business Intelligence och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut. 
• Funderar företaget på att byta ut sitt befintliga EFH-system? Hur skall man tänka ?
• Därför borde alla prata om General Data Protection Regulation, GDPR!



Mycket händer inom elektronisk fakturahantering. Är du uppdaterad?
Marknaden för elektronisk fakturahantering, EFH, fortsätter att växa och idag har 
närmare 11000 företag investerat alternativt hyrt ett system för hantering av 
leverantörsfakturor elektronisk.  Det är inte bara större företag som insett 
fördelarna med EFH utan en stor tillväxt sker nu bland små till medelstora företag, 
där fakturavolymerna och antalet användare är förhållandevis små. Framförallt har 
möjligheten att köpa EFH som molntjänst bidragit till att allt fler företag kunnat 
införa detta systemstöd. EFH-systemen på marknaden har utvecklats enormt de 
senaste åren med mycket ny funktionalitet. 
Många spännande initiativ tas nu från marknadens leverantörer i och med att 
mobilitet anammas och möjlighet till godkännande och attest via smartphones och 
surfplattor. Möjligheten att nyttja den information som ”fångats in” i EFH-systemet 
ytterligare med bland annat spendanalyser gör att de nya EFH-systemen även kan 
börja användas som BI-verktyg. Flera företag funderar nu på nästa steg i sitt 
användande av EFH-systemet. Skall man uppgradera sitt befintliga system 
alternativt byta ut det till ett helt nytt?

Många företag funderar också på fakturaskanning och/eller e-faktura. Såväl 
användare, mottagare samt avsändare, av e-faktura som fakturaväxeloperatörer är 
samstämmiga i att marknaden för e-fakturering har stor potential. Precis som inom 
telekommunikation, underlättas marknadens utveckling av ett fungerande mellan-
led i form av operatörer. Det har under de senaste åren utkristalliseras ett stort 
antal VAN operatörer som strategiskt kopplar till sig ett stort antal fakturautställare 
och fakturamottagare samt inser värdet av samtrafikavtal mellan sig. Eftersom 
operatörerna har, såsom på telekommunikationsmarknaden, i de flesta fallen ingått 
samtrafikavtal med varandra kvarstår ej något hinder för samtrafik på marknaden. 
Detta innebär att marknadens skalbarhet, dvs. förmåga att snabbt och i stor 
utsträckning kunna expandera, nu förändrats positivt. 
Mycket händer idag inom elektronisk fakturahantering och det är ett högt 
prioriterat område som erbjuder fantastiska nya möjligheter för alla företag. 
Behovet av mer information och kunskap om hur andra lyckats är stort. Detta 
sammantaget är anledningen till att vi vill se dig på EFH 2017den 18 maj.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar kring detta 
arrangemang.

Patrik Fältman Lars Frick
Fältmans Inspectum
patrik.faltman@faltmans.com lars.frick@inspectum.se 
0708-376634 0708-539200

VILKA BÖR DELTAGA

•Ekonomichefer/CFO
•Redovisningsansvarig
• Ekonomihandläggare
•IT-chefer
•Inköpschefer
•VD
•Affärsutvecklare
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Moderator Charlotte Darth öppnar konferensen och hälsar välkommen! 

Mellan åren 2011 och 2015 var Charlotte VD för ReadSoft Sverige och är ett känt ansikte i 
branschen. Hon har varit moderator för ett flertal konferenser och med sin bakgrund inom 
marknadsföring och försäljning är hon en erfaren intervjuare och presentatör. Numera är 
Charlotte verksam som VD på Affecto, ett företag inom Business Intelligence och dataanalys.

Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan

5 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH 2017

� Ta del av de senaste trenderna och  utvecklingen inom elektronisk fakturahantering
� Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser
� Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med e-faktura och elektronisk fakturahantering
� Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
� Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Trendspaning kring EFH och den digitala transformationen - Vad krävs för att bli en vinnare i 
det digitala landskapet?

Mötesplatserna mellan företagets interna och externa kunder förändras snabbt. De 
fragmenteras men blir alltmer sammanknutna. Morgondagens affärer sker på en mängd olika 
plattformar 24 timmar om dygnet. Nu gäller det att inte bara överleva utan att bli en vinnare. 
Vad är det då som karakteriserar en vinnare? Enligt flera undersökningar visar det sig att 
relativt många beslut om digitala satsningar fattas på magkänsla och av rädsla att halka efter. I 
denna seminariepunkt tittar vi lite närmare på vad som skiljer vinnare från förlorare och 
samtidigt ges tips och råd för att just ditt företag skall spela på den vinnande sidan.

Elektronisk fakturahantering och e-faktura lönsamt för alla företag!

Närmare 11 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu 
fler står inför att starta ett införandeprojekt. I denna seminariepunkt kommer vi titta närmare 
på 

- Varför EFH har blivit så framgångsrikt?
- Hur EFH öppnat upp för flera processer som avtal, inköp, reseräkning etc. 
- Vad kan vi förvänta oss för nyutveckling av systemen de närmaste åren?
- Hur lyckas man med e-fakturor och vad bör man tänka på?
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EFH som molntjänst eller On-premise?  – Hur skall man tänka? 

Framtidens lösningar för elektronisk fakturahantering är byggda för molnet. Med en mängd 
styrkor och fördelar. Samtidigt kan det finnas frågor att räta ut innan man tar beslutet att 
hantera verksamhetens fakturor i molnet. Vågar vi hantera våra fakturor i molnet? Är det svårt 
att komma igång? Är det krångligt? Vilka fördelar finns med molnet? Hur gör vi när våra behov 
ändras? Är det kostnadseffektivt? Är det säkert? 

Spendanalys – Högaktuellt ämne som ger en direkt bild över företagets inköps- och 
leverantörsmönster

Många företag har kommit en bra bit i sitt nyttjande av sitt EFH-system och nästa steg innan 
man satsar på ett strategiskt inköpssystem är att börja göra spendanalyser. Det som skiljer 
spendanalysen från ett traditionellt ekonomiperspektiv är att den skär genom hela bolaget 
och visar inköps- och leverantörsmönster oavsett bolag, kostnadsställe, lokalisering och land. 
Detta leder till att möjligheter, som tidigare varit dolda, uppdagas. I denna seminarepunkt
tittar vi närmare på spendanalys och vilka möjligheter det kan ge ditt företag

Vad kännetecknar lyckade e-faktura projekt i praktiken?

I denna seminariepunkt får vi lyssna till ett företag som lyckats med att få flertalet av sina 
kunder och leverantörer att ta emot eller skicka e-faktura och på så sätt effektiviserat hela 
fakturahanteringsprocessen. Men vilka är framgångsfaktorerna och vilka utmaningar har varit 
svårast att övervinna?

Vilka sätt är mest framgångsrika beträffande leverantörsanslutning? Klassisk onboarding 
och/eller med påtryckningar och krav.

5 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH 2017

� Ta del av de senaste trenderna och  utvecklingen inom elektronisk fakturahantering
� Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser
� Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med e-faktura och elektronisk fakturahantering
� Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
� Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor
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6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH 2017

� Ta del av andras erfarenheter och lösningar
� Få input till företagets strategiarbete/mobilitetspolicy 
� Få tips om hur andra företag framgångsrikt har utvecklat appar mot mobilitet
� Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för att minimerad administrationen
� Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
� Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Business Intelligence och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut. 

I dagens ekonomiska klimat begränsar företag sina investeringar och fokuserar på att sänka 
sina kostnader istället för att spendera på ett ökat värdeskapande. Sen råder en allmän 
begreppsförvirring – analys, BI, Big Data, vad är det egentligen? Detta har resulterat i en 
långsam spridning, många pratar om BI men få företag har implementerat det fullt ut.

I  denna seminariepunkt ser vi över möjligheterna för användarna att aktivt hantera nyckeltal, 
upptäcka problem, identifiera orsakerna och vidta åtgärder inom hela inköp-till-
betalningsprocessen.

General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft nästa år och företag som inte 
följer förordningen kan straffas med vite på 4% av omsättningen. Vad betyder 
förordningen och vad behöver företagen göra?

GDPR syftar till att skydda persondata för oss EU-medborgare. Bland annat ska du som EU-
medborgare kunna få din persondata raderad om du vill. Det kan låta självklart men är sällan 
enkelt då företag ofta lagrar persondata i många olika system som inte sitter ihop. Dessutom 
måste företagen informera drabbade EU-medborgare inom 72h vid dataläckor samt ha en 
Data Protection Officer. Konsekvenserna av att inte följa förodningen är stor. Hanteras inte 
persondata i enlighet med förordningen kan företag straffas med vite på 4% av omsättningen 
eller 20 000 000 € (vilket av dem som är större).

Anders Bergdahl från Affecto har arbetat med informationshantering och persondata sedan 
15 år tillbaka hos bland andra Posten, Telia och Marginalen Bank. Anders delar med sig av 
sina erfarenheter, går igenom vad förordningen innebär och vad företagen behöver göra  
samt belyser några uppsidor av att hantera persondata i enlighet med förordningen.
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5 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH 2017

� Ta del av de senaste trenderna och  utvecklingen inom elektronisk fakturahantering
� Få input till företagets strategiarbete kring ekonomiprocesser
� Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med e-faktura och elektronisk fakturahantering
� Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
� Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Parallella Seminariepass . Separat Agenda presenteras inom kort

Efter lunch har deltagare möjlighet att under ett par timmar gå på parallella presentationspass, 
allt utifrån eget intresseområde. De parallella presentationspassen ger möjlighet att lyssna, lära 
och ta del av företagspresentationer, lösningspresentationer och berättelser från företag sin 
arbetat med att effektivisera sina mobila lösningar. 
Efter de parallella presentationspassen fortsätter konferensen i den stora konferenssalen.

Funderar företaget på att byta ut sitt befintliga EFH-system? Hur skall man tänka och vilka 
utmaningar finns?

EFH-systemen har under årens lopp utvecklats olika beroende på vilken EFH-leverantör 
företaget har valt. I vissa skeden kanske företaget ställs inför ett vägval. Det gamla systemet 
stödjer kanske inte de nya ekonomiprocesserna och IT-strategierna. Är det dags för en större 
versionsuppgradering eller plattformsbyte? Eller skall företaget titta på ett helt nytt system? 
Oavsett så behöver man sätta upp en tydlig kravspecifikation för vad man vill få ut av det nya 
systemet. I denna seminariepunkt går vi igenom vad man skall tänka på beträffande 

• större versionsuppgraderingar och eventuella plattformsbyten.
• upphandling av ett helt nytt system.



EFH 2017  – Konferens om det senaste inom 
Elektronisk Fakturahantering 

18 maj 2017 Klockan 8.30-17.00, Hotel Birger Jarl Konferens
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm
Anmälan på: http://www.inspectum.se
eller skicka in nedanstående anmälningsformulär.

Jag vill anmäla mig till EFH 2017:
Ja! Jag representerar ett användarföretag/- organisation och betalar 995:- exkl. moms

Namn:____________________________________________________________
Titel:_____________________________________________________________
Avdelning/Enhet:___________________________________________________
Adress:___________________________________________________________
Postnummer:______________________________________________________
Postort:___________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________
e-Post:____________________________________________________________

Eventuella allergier eller andra önskemål:______________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i 
programmet. Inspectum är ett oberoende konsult, undersöknings och utbildningsföretag. 

EFH 2017 arrangeras i samarbete med Fältmans

Avbokning och överlåtelse:
Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. I det fall 
Inspectum ställer in en konferensdag  krediteras du det inbetalda beloppet.

För frågor kring avbokning och överlåtelse: 0708-539200

Anmälningsblankett: EFH 2017
För anmälan till konferensen:

Inspectum AB
Konferens 18 maj 2017
Sockenvägen 542
12134 Enskededalen
Ring: 0708-539200

E-mail:
info@inspectum.se

För att registrera dig: Web: http://www.inspectum.se;
e-post; info@inspectum.se; telefon: 0708-539200 

http://www.inspectum.se/
mailto:lars.frick@inspectum.se

