
Udrulning af Indkøbsmodulet 
for Statsinstitutioner
Nyt indkøbscirkulære vil træde i kraft fra 1. marts 2020.

Det betyder for Statens institutioner, at der skal anvendes elektroniske bestillings-

procedure på varekataloger i forbindelse med e-handel på forpligtende aftaler.



D. 1. Marts 2020 træder det nye indkøbscirkulære for statens  

institutioner i kraft. Det betyder for Statens institutioner, at der skal anvendes 

elektronisk bestillingsprocedure på varekataloger i forbindelse med e-handel  

på forpligtende aftaler.

Dette er endnu en stort skridt mod Moderniseringsstyrelsens mål, om at gøre 

det nemmere og mere enkelt for statslige og offentlige institutioner, at løse deres 

kerneopgaver effektivt, til gavn for borgerne.

Udrulningen er i fuld gang, og da vi her i Tricom er den stolte leverandør af 

indkøbsplatformen og faktura-Match til Indfak2, tilbyder vi selvfølgelig at være 

behjælpelige med implementeringen.  

I enhver opstart er hurtig og kompetent support en vigtig nøgle, og derfor tilbyder 

vi udover implementering også opstartssupport, af flersproget medarbejdere der 

er dedikeret til løsningen. 

Om Tricom

Undervisningsdag - Indkøb

Workshop & undervisning - Match
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HVAD GØR VI?

Tricom har siden 2014 levereret Indkøbsportalen, og 

faktura-match til Moderniseringsstyrelsen igennem 

Indfak2. Tricom har hovedsæde i København, samt  

kontorer i både Spanien og Norge. 

Vi tilbyder mange andre moduler og services, end de 

der er inkluderet i Indfak2, og dækker dermed hele 

P2P processen. Vores kunder er at finde i 27 lande, og 

dækker både Stat, kommuner og det private.

Tricom tilbyder en komplet Cloud løsning til fuld under-
støttelse af hele Procure-2-Pay processen.

Dansk virksomhed med hovedkontor i København siden 2010
Integreret med NS og førende faktura- og ERP-løsninger.

Kunder i 27 lande.

Strategisk samarbejde med Ethics, EU-Supply & Mercell ift. 
udbudsløsninger. 

Dækker bredt: Hele den danske Stat, Kommuner, Produktion, 
Retail, Underholdning, Fitness, non-profit m.fl.

Godkendt SKI-leverandør: SKI 02.19, SaaS og Cloud-løsninger
Sikkerhedsgodkendt på NATO niveau.

01OM TRICOM



INDKØB

Tricom har udført hele Indkøb og Match 

implementeringen i Moderniseringsstyrelsen, og i  

flere af de organisationer der er under moderniserings-

styrelsens paraply.  

Vores implementeringsteam besidder stor erfaring 

i uddannelse af brugere på alle niveauer, og vi anser 

kvalificeret undervisning som en grundsten i rejsen 

imod succesfuld E-handel.

02UNDERVISNINGSDAG

Va r i g h e d :  1  d a g
D e l t a g e r e :  1 - 1 2
P r i s :  1 5 . 0 0 0 ,-  ex .  m o m s  ( + t ra n s p o r t )

DELTAGERE: 1-12

PRIS: 15.000,- EX. MOMS (+TRANSPORT)

Gennemgang af flow/setup og ekspert rådgivning.

Skræddersyet hands-on undervisning på aftalte niveauer. 

Best practice anbefalinger baseret mange års 
erfaring, og indgående kendskab til Navision stat og 
Moderniseringsstyrelsen.



MATCH

Tricom facilitere en workshop med gennemgang af 

forretningens flows, regler og ambitioner. Derefter 

opsættes det tekniske setup på baggrund af 

workshoppen, og de aftalte match-mål. Undervisningen 

tilpasses ligeså skabe optimale forudsætninger for at 

opnå de opsatte mål.

Match-reglerne opsættes efter jeres nuværene 

ønsker, og undervisningen sikre at i selv, i fremtiden, 

kan tilrettet i takt med jeres modenhed.

03WORKSHOP & 
UNDERVISNING

Opsætning af teknisk setup og mål, på baggrund af 
workshop

Tilpasset undervising for optimale forudsætningen til at 
opnå Match mål.

Vi sætter Match-reglerne efter jeres nuværene ønsker, 
og ruster jeg til i fremtiden at kunne tilrettet i takt med 
jeres modenhed.

Va r i g h e d :  1-2 dage
D e l t a g e r e :  1 - 1 2
P r i s :  2 5 . 0 0 0 ,-  ex .  m o m s  ( + t ra n s p o r t )



SUPPORT

Tricom er førende på markedet inden for elektroniske 

indkøbsløsninger, men den tekniske løsning, kan ikke 

altid stå alene. Derfor tilbyder vi også implementering 

assistance.

Med implementering assistance, sikre i en livline, 

der altid står klar. Vi tilbyder en hurtig flersproget 

assistance, der er med til at sikre, at jeres 

implementering går let og bliver en succes i hele 

organisationen. 

04IMPLEMENTERING 
ASSISTANCE

Implementeringsrådgivning af flersproget medarbejdere 
der er didikeret til platformmen.

Svar indenfor 48 timer.

Assistance fra dem der har deres daglige gang i 
platformen.

P r i s :  2 . 0 0 0 ,-  p r. /m d r.  ex .  m o m s 



Kontraktstyrring med milepæle   -
Vidensdeling om aftaler   - 

Tilbudshåndtering   -
Guidet brugeradfærd   -

Automatisk rapportering på spend   - -     Effektivt indkøb
-     Håndtering af serviceydelser
-     Automatiske bestillinger
-     Præ-kontering af ordrer
-     Coperate govermance

Sikring af varemodtagelse   -
Auto-godkendelse   -

-     Sikring af fakturaer
-     Færre manuelle processer
-     Højere match grad
-     Præ-kontering af faktura

-   Betaling af faktura i jeres valgte ERP
     som i kender det den dag i dag.

FØR KØB

INDKØB

Kontaktstyrring

Katalog ordrer

Autovaremodtagelse

Autokontering af faktura

Indkøbsanalyse

ERP

Faktura Firewall

Gentagende ordrer og
abonnementer.

RFx

Fritekst ordrer

Scanning

Match

Præ-kontering og 
fakturarapportering

Katalog Hub

Compliance Robotten

Efterregistreringer

Service skabeloner 
”Før behov”

ETHICS Udbud

Punchout

Service kvitteringer
”Efter behov”

VAREMODTAGELSE

FØR FAKTURA
MODTAGES

FAKTURABEHANDLING

EFTER BETALING

BETALING

Match af ordre/faktura   -
 Match kriterier   -

Automatisk fakturahåndtering   - 
Præ-kontering af faktura   -

 Automatiske compliance   -
Automatisk priskontrol   -

 Konteringskontrol   - 
 Automatiske rapporter   -

Står din organisation overfor at skulle have 

implementeret indkøb og faktura-match, eller kunne 

du bare godt tænkte dig at høre mere, om nogle af alle 

de andre produkter vi tilbyder f.eks. kontrakt styrring, 

spend analyse eller andet, er du velkommen til at 

kontakte os.

Alle Tricoms moduler kan fuldt integreres med Indfak2, 
og fungerer derfor alle i en og samme portal.

Modulerne spiller sammen, og forstærker hinandens 
værdi.

Vi skræddersyr forløbet i samarbejde med jeres mål og 
ønsker.

05TRICOM
TILBYDER



Kontakt Tricom allerede i dag og få en uforpligtende snak om elektronisk samhandel.

Vi giver gerne en demostration af vores løsninger til inspiration og indgår i konstruktivt samarbejde  

omkring mulighederne for at I kan høste besparelserne og procesoptimeringerne med elektronisk handel.

Tricom ApS

Holmbladsgade 133, 5.th. - 2300 København S

Tlf.: 70 60 58 20    -   E-mail: sales@tricom.dk   -   www.tricom.dk

KONTAKT TRICOM


