
Controller netværksmøde d. 2. marts 2017 

kl. 10.30-15.00 hos Odense Kommune 
 

Brug af VA-rapporter i Region Midtjylland 
 

Oplæg ved Line Petersen, Strategisk Analytiker ved Region Midtjylland 

 

Opridsning af hvad Region Midtjylland ser som formålet med VA-rapporterne 

 Dette afhænger meget af hvilke brugere, der anvender systemet 

 Præsentation af hvem brugerne er (Se vedlagte slides) 

 Det kræver en grundig introduktion til brugerne, samt løbende opfølgning og dialog, før 

rapporterne giver værdi for brugerne. 

 

Følgende rapporter blev præsenteret: 

 Hvor finder jeg varen (Varesøgning) 

o Bruges til fritekstsøgning på et varenummer eller et søgeord 

o Hvem har forbrugt en vare? 

o Hvilken udbudskategori er en vare placeret under? 

o Hvilken UNSPSC-kode er en vare placeret under? 

o Hos hvilke leverandører køber vi denne vare? 

 Compliance – med varenummer (Aftaleoverblik) 

o Viser hhv. leverandør-, varegruppe- og varenummercompliance 

 E-handelscompliance 

o Viser hvor stor en andel af de varer, der er tilgængelige i indkøbssystemet, der 

faktisk købes gennem indkøbssystemet. 

o I opgørelsen er der således afgrænset til varer der er mulige for brugerne at 

købe gennem indkøbssystemet. Der afgrænses via et indkøbsordrenummer, 

samtidig antages det, at alt hvad der er udleveret fra lager, er købt gennem 

indkøbssystemet. 

 Forberedelse til udbud RM version (Forberedelse til udbud) 

o Bruges til at få et overblik over et udbudsområde, ex. hvad forbruget på 

området er,  

o hvilke leverandører købes der hos,  

o hvordan er vi aftalebelagt på området,  

o hvilke afdelinger bruger produkter indenfor udbudsområdet (dette kan 

eksempelvis bruges til at give inputs til hvordan en brugergruppe skal 

sammensættes),  

o har vi forbrug på produkter indenfor området som vi ikke var opmærksomme på 

 

Rapporten "E-handelscompliance" er lagt i dele-mappen i KMD Indkøbsanalyse. Den findes 

her: SAS-mapper\Indkoeb\Kundedeling\Rapportdeling\Danmark\E-handelscompliance 

 

Åben diskussion omkring brugen af indkøbsanalysesystemer.  

 Her kom vi bl.a. ind på hvordan faktura firewall kan bruges til at forbedre kvaliteten af 

indkommende fakturaer og dermed være med til at forbedre kvaliteten af data i diverse 

indkøbssystemer. 

 



Oplæg ved Thomas Schultz, Enversion 
 

Fokus på at menneske og maskine i samarbejde kan skabe den bedste løsning.  

 

Se derudover slides fra oplægget. 

 

Næste netværksmøde 
 

Næste møde blev aftalt til at være den 28. september 2017, kl. 10.30-15.00. Det bliver igen 
holdt i Odense, på Odense Rådhus, Flakhaven 2, Odense C, lokale 412. 

Mulige emner til næste gang:  

 Bedre datavalidering - sikre at data bliver valideret mellem systemerne 

 Faktura firewall – fordele/ulemper – SDU har det i udbud på nuværende tidspunkt, hun 

kan ikke sige hvorvidt de er klar til at holde oplæg omkring det til september 

 KL/Deloitte rapport – indhold og resultater 

 Varemodtagelse og fakturamatch 

 

Da emnerne ikke er fastlagt blev der enighed om at vi skal bruge Linkedin gruppen til at få 

fastlagt emnerne, link til gruppen: https://www.linkedin.com/groups/7433030 
 

https://www.linkedin.com/groups/7433030

