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NCC Construction 
U h dli  - e-Upphandling 

• Implementerat NCC Inköpsportal
- Sverige 2009
- Norge 2010
- Danmark 2012 (pågående)

Stöd för e-upphandling och 
gemensamt gränssnitt till 
leverantörerna vialeverantörerna via 
NCC Leverantörsportal
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NCC Inköpsportal
• Riktade förfrågningar

• Publika förfrågningar 

Riktade förfrågningar
Skickar till utvalda underentreprenörer och 
l töleverantörer

Publika förfrågningar
Hitta nya underentreprenörer och leverantörerHitta nya underentreprenörer och leverantörer 
genom att publicera förfrågningar på externa 
hemsidan.

NCC Leverantörsportal underlättar för 
underentreprenörer och leverantörer att på 
enhetligt sätt ta emot och svara på förfrågningar 
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samt enklare hantera kompletterande handlingar.



NCC Leverantörsportal - Riktade förfrågningar
• Skickar inbjudan via e-post till valda leverantörer

• Hämta förfrågan och svara JA och NEJ att delta samt lämna anbudssvar
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NCC Leverantörsportal - Publika förfrågningar
• Underentreprenören och leverantören söker via externa hemsidan www.ncc.se

• Vid intresseanmälan - förfrågan på samma sätt via NCC Leverantörsportal
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NCC Leverantörsportal – Statistik 3 år
• NCC Construction SE  - period februari 2009 – februari 2012

- Antal leverantörskontakter 18 520 st

- Antal skickade förfrågningar 352 007 st

- Antal nedladdade dokument inkl reviderade 2 864 284 st

• Erfarenheter och vad som underlättar för byggbranschen  

- Enhetligt sätt att skicka och svara förfrågan underlättar för leverantörernaEnhetligt sätt att skicka och svara förfrågan underlättar för leverantörerna

- Uppdatera uppgifterna om underentreprenörer och leverantörer  
- Kontaktpersoner

V k h t- Verksamhet 
- Verksamhetsområde
- Övrigt
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Erfarenheter från e-faktura och eBuild

Ulf Larsson



3 sätt att skicka 
faktura till NCC 

• Pappersfaktura
- Ska minska

• eFaktura (EDI)
- Leverantörer med stora volymerLeverantörer med stora volymer

• Webbfaktura
- eBuild

Ulf Larsson



NCC-koncernen med dotterbolag 
• Implementerat eBuild

- Sverige 2010
Norge 2011- Norge 2011

- Danmark 2011
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Vilka är vinsterna …
• NCC Business Services

- Minska kostnadskrävande returer 
- Obligatoriska uppgifter kontrolleras

• NCC:s produktion• NCC:s produktion
- Underlättar rätt fakturamärkning
- Förenklar kostnadsföljning och fakturering

• NCC:s leverantörer
- Obligatoriska uppgifter kontrolleras och betalt i tid
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Vilka är svårigheterna …
• Tar lång tid att ansluta varje enskild leverantör

- Gemensam standard inom byggbranschen 

• Samverkan mellan respektive enhet
- IT 

Ekonomi- Ekonomi
- Inköp

• Intern och extern kommunikation om eBuild
- Tar tid och den största utmaningen att lyckas 
informera de mindre leverantörerna om eBuild

Avtalsmallar, externa hemsidan, interna visitkort
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