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Hvorfor digitalt indkøb?

Gevinster på procesbesparelse og compliant indkøb

• Digitale indkøb på centrale aftaler sikrer 

compliant indkøb, dvs. at aftalte pris på 

indkøbet opnås.

• Digitalt indkøbsflow fra ordreafgivelse til 

betaling sikrer effektive processer og 

udnyttelse af allerede indtastede data.

• Digitalt indkøb sikrer at indkøbet bliver 

godkendt i ordreøjeblikket, og ikke når 

fakturaen modtages.

Effektive indkøb 

Effektive processer 

Effektiv godkendelse 

Procesbesparelse

Compliant indkøb

Godkendelse af 

indkøbsordre
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Historik – stor erfaring med fakturaflow.
Nu starter digitalt indkøb og ordreafgivelse.

2005: Lovkrav om digital fakturering indført

2006: Digitalt indkøb via Progrator Gatetrade bliver muligt

2010: IndFak1 og indkøbsmodul (Evenex)

2015: IndFak2 og indkøbsmodul (Miracle)

2019: Indkøbsmodul inkl. opdateret aftalemodul og nyt matchmodul

Aftalemodulet indeholder forbedret funktionalitet til at håndtere de indkøbsaftaler, der handles på.

Match 2.0 indeholder ny forbedret funktionalitet til at koble digitale indkøbsordrer med digitale fakturaer

Fakturaflow velfungerende, mens 

der har været udfordringer med 

indkøbsmodulet.
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Skærpelse af institutionernes forpligtelse

Der arbejdes henimod at forpligte de statslige institutioner til 

at foretage udvalgte vareindkøb digitalt per 1. januar 2020. 

Forpligtelse på vareindkøb

Gældende aftaler i Statens Indkøbsprogram

De fællesstatslige indkøbsaftaler, der er omfattet af Statens 

Indkøbsprogram kan findes på modst.dk

Aftaler der kunne blive omfattet:

• Møbler

• Rengøringsartikler

• Kontorartikler

• Tele, data og internet

• Computere- og it udstyr
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Implementeringsråd:

1) Opret kun få indkøbere. Centralt koordineret indkøb er effektive og medfører 

de største besparelser.

2) Start med de få og forpligtende indkøb.

3) Opret kun højest to lokale leverandører, og opbyg erfaring på området.

4) Godt begyndt er …..                                                                            

Når der er opnået erfaringer med de forpligtende indkøbsaftaler, udvides der på eget 

initiativ til nye indkøbsaftaler og typer. Moderniseringsstyrelsen yder gerne bistand til 

denne proces.

Hvordan går vi i gang?

Implementering af indkøbsstrategi, ny indkøbsorganisering og 

digitalt indkøb samtidig kan nemt blive et komplekst og 

uoverskueligt.

Få indkøbere

Forpligtende 

indkøbsaftaler

Max to lokale 

leverandører
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Opfølgning på digitale ordrer og indkøb

Der findes i dag et antal Power BI rapporter, der understøtter institutionens behov for rapportering på 

indkøbsområdet. Disse rapporter vil blive udbygget med information om e-handelscompliance.
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