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Referenter: Hanne Laumann og Bent Mentzler, SKI 

 

Mercell gruppen, Norsk virksomhed, Henrik Dige Christensen + 

 

Video om Mercell gruppen vises. 

 

Ejer af bl.a., opkøbt i: 

2019 ETHICS og Udbudsvagten 

2020 indkøbsløsninger Acces, Truelink, Tricom, Comvare og Visma 

2021 Negometrix 

Vokset fra 200 til 530 medarbejder på 2 pr, her af 150 i Danmark stigende i 2021 



 

Vil gerne styrke ehandel – global styrke men med lokal tilstedeværelse. 

Gerne vidensdele og oprette erfagrupper for de bedste løsninger som understøtter kundernes ønsker. 

 

Simon Clemen Hare: 



 

Postavard = markedsplads og løsninger 

 



 

 

Ve udbudsløsninger – hø indkøbsløsninger 

4 platforme indefnor indkøbsløsninger: 



 

 



 

Hvordan sikre vi lokale indkøb m.v.? 

Hvad kommer der til at ske fremadrettet? Har talt med mange indkøbere og brugere. 

 



 

  

Målet er en fælles protal for indkøbere og leverandører 



 

 



 

Udrulning: 

 

 



 

 

 

 

Statens indkøb: 



 

Statens indkøb Infak 

 



 

 

 



 

De tager de bedste funktionaliteter fra de 4 platforme de har og bygger videre på dem og samler i et produkt 

med flere moduler som kan tilkøbe efter behov 

• Første del af tidsplanen omfatter 7 områder: 

• Markedsplads 

• Analyse og berigelse 

• Kontraktstyring 

• Katalog workflow 

• Intergrationer til ERP og eksterne leverandører 

• Platform (login/administration 

 

Spørgsmål fra Mads til Simon Clemen Hare: 

Konsolideringsprocess af produkter – tidsestimat? 

Svar: 

Hvornår er produkterne klar – gik i gang med køb af Comcare i oktober – er under udrulning, opgradere 

kunderne de næste 12 måneder samt opdatering af markedspladsen. 

Derefter Tricom og til sidst Truelink. Forventeligt sidst på året udruller i 2022 

 

Spørgsmål fra Jesper: 

Internationale standarter og deres værdi. 

Modtagelse af produkter og effektiv behandling – scanningsmodul: 

Hvordan fungerer det? 

Svar:  



Standardisering og hvordan skal data flyde, eks. varemodtagelse. 

Peppol kan afhjælpe og aktivere processsen. Hvordan sikre vi varemodtagelsen så let som muligt. 

Der skal kigges på hvordan denne proces kan gøres lettere. 

Der er flere muligheder, f.eks.: stregkoder, QR koder eller RFID (eletronike mærker) t? 

Skal ikke fordyre processen og pt. er der ikke truffet nogle beslutninger. Nu aftales der QR koder således at 

de kan implementeres i kundens system, hvis kunden kan håndtere dette. 

Forslag: Seperate møde hvor hver ’kasse’ gennemgås. 

 

Spørgsmål fra Mette: 

Katalog opdateringer. 

Kigge de ind i egne systemer således at lagerbeholdning til lokale lagre kan optimeres i eget system. 

Svar: 

Der kigges på disse processer og der skal være en godkendelses proces hos hver enkelt kunde. 

På leverandørsiden – er den pågældende varer tilgængelig og kan der tilbydes erstatningsvarer. 

Der kigges på en brugbar løsning, men det er en omstændig process. Der skal arbejdes mod en dynamisk 

opsætning. 

Punch-out løsningen kigges der på og der arbejdes med udbygning af modellen, samt at gøre det lettere at 

bruge. 

Tidshorisonten er uvist men det er et ressourcekrævende arbejde. 

 

Spørgsmål fra Helle: 

Faktura workflow håndtering af returvarer og kreditering 

Svar: Der vi fremadrettet være udbud der gør dette lettere. 

Bestillingsprocessen er med i udviklingen, selv om det ikke lige ligger som standard, men pt. som 

efterhåndtering. 

Spørgsmål fra Katja (kerteminde): 

Tidsplan for udrulning af Rakat 

Svar: Kunder bliver kontaktet direkte når de skal have opdateret deres Rakat-system 

 

Spørgsmål Katrin: 

SKI laver aftaler med gebyr – hvordan kan der laves fakturamatch. F.eks, gebyr ved levering til anvist plads 

Svar (Heidi): Det er i dag muligt i kundens platform på kontrakten som ekstra linjer. 

 

Håndtering af tjenesteydelser der bestilles på forkant. 



Svar: Har d.d. 4 platforme som skal lægges sammen, men der kommer ikke en løsning i år. Data indsamles 

p.t. 

SKI forklarer at det ofte er ekspertgrupperne som ønsker gebyrer, hvilket er en udfordring fo alle partner. 

Minimumsbeløb kan automatiseres. 

Søren spurgte om ikke der kunne komme en Pop-up med liste over de variable gebyrer –Så kan kunderne 

selv sætte gebyret på, ordren. 

 

Svar: Er allerede indbygget i dag i nogle systemer og udbygges i alle systemer efterfølgende. 

 

Spørgsmål: 

Nye løsning indenfor 12 måneder – hvad vil det betyde økonomisk 

Scanning løsning – kik til AX. 

Svar: Der kigges på AX løsningen. Og der fokuseres på en mindre mængde, og kunderne der bliver berørt 

vil blive kontaktes af Comcare 

 

Spørgsmål: 

Skal lede i katalogerne for gebyrer eks. anvist plads. Er det muligt at det bliver en popup løsning og kan der 

sættes flueben i stedet? 

Svar: Der arbejdes med en ret detaljeres opgavebeskrivelser og at tilføjelse af gebyr skal slå igennem på 

markedspladsen. Automatisk opsamling og varsel af ordren hvor der kan forekomme gebyr. 

p.t. manuel proces som Comcare gerne vil automatisering. 

 

Spørgsmål: 

Fritekstordre uden moms. Tages der højde for dette. 

Svar: 

Det er der taget højde for og forslag: Der inviteres til grupper omkring de forskellige moduler. 

SKI og Simon: 

Der skal arbejdes mere med området da det er meget komplekst. 

Forslag til at der indkaldes til møder om disse grupper. 

Der er ikke moms på punch-out løsningerne. Priserne på Comcare er også uden moms indtil man afslutter 

ordre. 

 

Demo: Hvordan fungere Comcares moduler overordnet? 

Spørgsmål: 



det er in med mellem lagre, så der kommer færre lastbiler til kommunerne, kan vi tilføje en mellem 

adresse til ordreinfo. Der er meget fokus på grønne indkøb og optimering af processer. 

Svar: God ide. Bør tænkes ind i større forum, da det er aktuelt hos mange kunder. 

 

Demo: Hvordan fungere:  

Aftalerstyring 

Katalogstyring 

 

Spørgsmål fra Mads: 

Bestillingen – man kan sammenligne varer hvilket er fint, men er det muligt at sammenligne varekurve? 

Eks. kan disse poser kaffe købes billigst hos leverandør 1, 2 eller 3 så man ikke afskriver leverandører under 

beslutningsprocessen. 

Svar: 

Det er en god ide som der vil arbejdes videre med i en evalueringsproces. 

 

Spørgsmål fra Helle: 

Vedr. aftalestyring – er der mulighed for at kontraktstyre på et beløb? 

Svar: 

Ja der arbejdes op denne løsning, hvor data skal sammenkøres. 

 

SKI kommer ud med næste emne/modul snarest. 

Comcare vil meget gerne have fitback og viden om modulerne giver mening og er formaterne korrekte. 

 

Spørgsmål fra Lasse: 

Kataloghåndtering er der tanke fra Merells side at der også kigges på leverandørerne således at der kommer 

en fælles løsning på prisstrukturer. 

Svar: 

Ja der arbejdes på at understøtte en fælles prisløsning i en samlet platform med fælles dataløsning. 

Forventeligt er der løsning i 2022. Der analyseres pt. på de forskellige modeller for en løsning. 

 

Spørgsmål: 

Tilføjelse til ide omkring e-handelsgrad og køb på en given aftale. Det burde kunne angive hvornår man 

nærmer sig et max, hvis der er et sådanne på en aftale. 

 



Til sidst fortalte Per Hedeboe at han gik på pension og ville gerne takke for godt samarbejde. 

Søren kvitterede ved at takke Per for han store engagement i gruppen i de mange år Per har deltaget  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 


