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A dAgenda
Vad skall ett företag i byggsektorn tänkaVad skall ett företag i byggsektorn tänka 
på inför en satsning på en e-affärer?
Nulägesanalysen i förstudienNulägesanalysen i förstudien
Förkalkyl som en del i beslutsunderlaget
Ett enkelt exempel på förkalkyl
Uppföljning av investeringen med hjälp pp j g g j p
av nyckeltal – efterkalkyl

O FrågorO Frågor

(c) Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning3 (c) Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning3



Att tänka på inför en satsning på e-affärerp g p

• Gör en egen analys av vad som är fördelarna för ditt g y
företag. Samla in grunddata om nuvarande rutiner på 
inköpssidan, antal leverantörer, antal 
leverantörsfakturor, kostnaden för att hantera dem 
etc Likadant på kundsidan antal kunder fakturoretc. Likadant på kundsidan, antal kunder, fakturor, 
kostnader för hantering etc.

*     Gör en enkel kartläggning av rutinflödet på inköps-
och kundsidanoch kundsidan

• Tänk i flödes- och processtermer: från inköp, 
beställning, leverans, mottagning, faktura, betalning 
och bokföring. Tänk likadant på kundsidan, 
fö älj i d i l f k iförsäljning, ordermottagning leverans, fakturering, 
betalning och bokföring.

T ä k t kt d di ffä t h t d• Ta gärna kontakt med dina affärsparter och ta reda 
på hur de ser på att få ett elektroniskt flöde i stället 
för ett pappersflöde Försök att åstadkomma en 
”vinna/vinna”-lösning

(c) Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning4

vinna/vinna -lösning



Fokus bör ligga på 
öintegrerade lösningar 

Intranet

Åt fö älj /Åt fö älj /

Produkter Produkter

OrderOrder OrderOrder
LeverantörLeverantör InköpInköp

Återförsälj./Återförsälj./
MellanhänderMellanhänder

Produkter/Produkter/
tjänstertjänster

OrderOrder

ProduktProdukt--InformationInformation ProduktProdukt--InformationInformation
KunderKunder

IntranetIntranet

OrderOrder

Extranet / InternetExtranet / Internet

Företagens ökande utnyttjande av e handel ökar också kravet på att integrera affärsprocessernaFöretagens ökande utnyttjande av e-handel ökar också kravet på att integrera affärsprocesserna 

kundbearbetning, inköp, produktion, leverans, fakturering och betalning med kunder och 

leverantörer 
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Vad får företaget ut av en g
nulägesanalys?

Genom att kritiskt nagelfara de nuvarande rutinerna får 
företaget idéer och tips om vad som skulle kunna 

ö bätt h d fö t t k ll tjä å d tgöras bättre och vad företaget skulle tjäna på det
Med hjälp av grunddata om antal transaktioner och tid 
för att genomföra dem får företaget fram underlaget till g g g
en del i  förkalkylen för investeringen för e-affärer, 
exempelvis nuvarande kostnader för inköp, 
beställningar och hantering av leverantörsfakturor.g g
I fortsättningen beskriver vi  förstudien för denna 
delprocess 

(c) Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning6



Förstudien  och 
beslutsunderlaget

En förstudie för e-affärer kan vara 
omfattande eller begränsad beroende påomfattande eller begränsad beroende på 
om satsningen avser hela flödet av 
affärstransaktioner eller endast en del av 
flöd tflödet.
En förstudie innefattar intresseförfrågningar 
till systemleverantörer för att erhålla förslagtill systemleverantörer för att erhålla förslag 
till lösningar med kostnadsberäkning
Resultatet av en förstudie dokumenteras iResultatet av en förstudie dokumenteras i 
form av ett beslutsunderlag
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B l t d l tBeslutsunderlaget

Ett beslutsunderlag för en satsning på 
system för e-affärer kan se ut så här:system för e affärer kan se ut så här:

- Problembeskrivning nuvarande rutinerProblembeskrivning nuvarande rutiner
- Förslag till ändrade rutiner och system

Förkalkyl för investering i programvara- Förkalkyl för investering i programvara, 
utbildning, information etc. Beräkning av 
återbetalningstid grundad på intäktsökningar,återbetalningstid grundad på intäktsökningar, 
kostnadsbesparingar etc.
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E k lt l å fö k lk lEnkelt exempel på förkalkyl

Uppställning av nuvarande kostnader för beställningar och  
leverantörsfakturahantering. Denna uppställning baserar sig på insamlade 
grunddata och kartläggning av nuvarande rutiner

Exempelvis:Exempelvis:
Antal leverantörer                   2 000
Antal beställningar/år            20 000
Antal leverantörsfakturor/år 50 000

Nuvarande kostnader för manuella rutiner  baserade på timkostnad för 
handläggare:

-Beställningar: 
Hitta leverantör, leta vara i katalog, telefonsamtal etc.Hitta leverantör, leta vara i katalog, telefonsamtal etc.

20 000 x 0.5 tim x 300 kr = 3 000 000 kronor
Leverantörsfakturahantering:

Postöppning, sortering, distribution, kontering, attest, återdistribution,Postöppning, sortering, distribution, kontering, attest, återdistribution, 
bokföring i leverantörsreskontra, återsökning, bevakning förfallotid, 
betalning, bokföring i ekonomisystemet
20 t tim. à timkostnad 300 kronor  total årskostnad.             6 000 000 kronor
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Exempel på förkalkyl fortsExempel på förkalkyl, forts.

Årskostnad för manuella beställningar 6 000 000 kr
Beräknad kostnad för elektroniska
beställningar                                         1 000 000 krg

O Besparingspotential 5 000 000 kr

O Kostnad för manuell hantering av 
leverantörsfakturor 6 000 000 krleverantörsfakturor                                   6 000 000 kr

o Beräknad årskostnad för hantering av 
elektroniska leverantörsfakturor                   500 000 kr

O Besparingspotential 5 500 000 kr

O   Beräknad investering i system för elektroniska beställningar,  elektronisk 
fakturamottagning, fakturaportal, skanning, workflowsystem innefattande
dokumentation, utbildning etc                 3 500 000 kr.

B äk d åt b t l i tido Beräknad återbetalningstid,
Return on Investment, ROI i
månader efter driftsatt system                           c:a 4
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E lit i fö k lk lEn liten varning för kalkyler

Kostnader för nuvarande rutiner går relativt lätt att 
beräkna och därmed potentialen för kostnadsbesparingar
De beräknade kostnaderna för elektronisk hantering avDe beräknade kostnaderna för elektronisk hantering av 
transaktioner kan innehålla osäkerheter på grund av 
bristande tillgänglighet och andra störningar i systemet
Kostnaden för investeringen kan innehålla betydandeKostnaden för investeringen kan innehålla betydande 
osäkerhetsmoment i form av otydliga avtal, anpassningar 
av system beroende på tilläggsönskemål, 
integrationsproblem med ekonomisystem, förseningar, 
tbild i k t d t tutbildningskostnader etc. etc

De finansiella Intäkterna och kostnadsreduceringarna i 
kalkylen i form av  minskad kapitalbindning, bättre 
leverantörsrelationer ökad försäljning etc kan ocksåleverantörsrelationer, ökad försäljning etc. kan också 
vara svåra att beräkna .
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Vikten av uppföljning av pp j g
förkalkylen

Förkalkylen bör innehålla relevanta nyckeltal för 
uppföljning under projektets gång (project reviews) 

t ft l t t j kt i f ft k lk l llsamt efter avslutat projekt i form av en efterkalkyl eller 
en efterstudie
Det blir annars svårt att bedöma för ledningen om den g
avsedda lönsamheten genom att införa e-affärer 
verkligen uppnåtts
En större satsning på e-affärer bör också få en positivEn större satsning på e affärer bör också få en positiv 
effekt på företagets finansiella nyckeltal som förbättrad 
cash-flow,  likviditet, soliditet samt resultatförbättring
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E l å k lt l id ffäExempel på nyckeltal vid e-affärer

Exempel inköp och 
leverantörsfakturahantering:leverantörsfakturahantering:
Antal elektroniska beställningar x sparad 
rörlig kostnad per beställningrörlig kostnad per beställning 
- kortare ledtider från beställning/avrop 
till leverans timmar dagartill leverans, timmar,dagar

- minskad kapitalbindning och svinn på 
grund av ”just in time leveranser”grund av just in time leveranser
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Exempel nyckeltal inköp ochExempel nyckeltal inköp och
leverantörsfakturahantering

Kostnadsreducering/faktura vid 
l kt i k h di it lelektronisk och digital 

leverantörsfakturahantering
Kostnadsreducering/faktura vid 
återsökning av fakturorg
Minskade 
dröjsmålsräntebetalningar/månaddröjsmålsräntebetalningar/månad
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Exempel på e-fakturerings-
och e-fakturahanteringssystemg y

Kund LeverantörAffärsavtal

E-kommunikationsavtal

med teknisk bilaga

Avtal med tjänsteleverantörMatchning

mot order o.

mottagning

Bokföring

Betalning

Underlag för fakturering: 

order, leverans etc

FaktureringssystemSystem- System-

Kund-

reskontraAnkommande

fakturor

Avgående

fakturor

System

dokumen-

tation

System

dokumen-

tationRedovisnings-
och IT-kontroller 

Konvertering

till” inhouse-format”

Konvertering till

EDIFACT/XML format

EDIFACT, XML

annan standard

Tjänste-leverantörer:

* förmedling

•konvertering

Behand-

lings-

historik

Behand-

lings-

historik

Datakommunikation Datakommunikation
g

• ev.lagring

Kommunikationsprotokoll
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Vad kan företagen i byggsektorn göra 
fö tt d i å t kli iför att driva på utvecklingen inom e-
affärer?
Sammanfattning:
- Öka beställarkompetensen genom  att aktivt delta i p g
information, utbildning och erfarenhetsutbyte i nätverk, 
branschorganisationer, användarföreningar och i 
standardiseringsorganisationerstandardiseringsorganisationer
- Göra en egen oberoende förstudie och analys av 
affärsprocesser  innan kontakt tas med tänkbar system- eller 
tjä t l tö Gö i åd d ddtjänsteleverantör. Görs i samråd med avsedda 
affärspartners.

Ställa tydliga krav på innehåll, format och kontroller i     y g p ,
hanteringen av e-meddelanden i processen gentemot 
system- och tjänsteleverantörer. Exempel: Beställning, 
bekräftelse leveransavi faktura betalning Se till att kraven

(c) Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning16

bekräftelse, leveransavi, faktura, betalning. Se till att kraven 
tillgodoses när avtal ingås(c) Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning16



F å ?Frågor?
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