SUCCESS STORY AUTOMATISERING
AV FAKTURAHANTERING

Max hamburgerrestauranger
Max effektiviserar med fakturahantering i molnet.
Hamburgerkedjan effektiviserar sin fakturahantering med
e-fakturatjänst i molnet från Kofax
Max hamburgerrestauranger öppnade sin första restaurang
1968 och är därmed Sveriges äldsta hamburgerkedja. Idag har
företaget 107 restauranger, 4000 anställda och restauranger
i Sverige, Norge, Danmark, Dubai och Abu Dhabi. För att
lyckas driva en organisation i denna storlek är det av yttersta
vikt att interna processer inom ekonomi och administration
flyter på problemfritt och med högsta effektivitet. Som ett
led i detta arbete valde Max därför bland annat att göra en
ordentlig genomlysning av sina processer för fakturahantering
och hur de kunde effektiviseras.
Varje år hanterar Max ekonomiavdelning i genomsnitt 150 000
fakturor. Att hantera denna mängd fakturor manuellt är inte
bara tidskrävande, utan leder förstås även till att det begås en
del misstag. Max valde därför att se sig om efter nya digitala
fakturatjänster som skulle kunna hjälpa företaget effektivisera
arbetet och minska felprocenten. I kravspecifikationen
framgick att lösningen de sökte skulle vara flexibel och
kunna integreras med ekonomisystem och befintliga
teknikplattformar. Dessutom skulle den ligga i molnet och ge
ekonomiavdelningen enkel tillgång till fakturaarkivet dygnet
runt, året runt.

E-fakturalösning från Kofax
Efter att noga övervägt alternativ från marknadens olika
aktörer valde Max slutligen Kofaxs e-fakturalösning som

Max hamburgerrestauranger AB öppnade sin första
hamburgerrestaurang i Gällivare 1968 och är Sveriges äldsta
hamburgerkedja.
Max står för ambitionen:

 Med de bästa råvarorna ska vi servera de godast
hamburgarna
Max har ca 3500 anställda och har idag 103 restauranger i
Sverige. 11 maj 2011 öppnade första restaurangen utanför
Sverige på Karl Johans Gate i Oslo, Norge, Idag finns det tre
restauranger i Norge och den första restaurangen i Danmark
öppnade den 1 mars 2013. Dessutom finns det nu sju Maxrestauranger i Dubai och Abu Dhabi som bedrivs genom
franchise.

Produkter i lösningen:

utöver elektronisk fakturahantering även ger arkivering i

 Kofax ReadSoft Invoices™

molnet, inbyggd fakturatolk och verifiering för hantering

 Kofax ReadSoft Invoice Portal™

av pappersfakturor.
Med Kofaxs e-fakturalösning kan företag enkelt hitta och
ansluta sina leverantörer till verktyget så att de kan börja
skicka e-fakturor istället för de traditionella pappersfakturorna.
Detta gör inte bara fakturahanteringen mer effektiv utan
värnar även om miljön. Alla fakturor skickas till företaget på
samma sätt och arkiveras och valideras sedan automatiskt i
fakturaportalen. Dessutom kontrolleras summor,
leverantörsinformation, datum och moms etc. automatiskt och
fakturor som matchar läggs upp direkt i företagets attest- eller
ekonomisystem. På så vis sparar företaget tid samtidigt som
felen minimeras.
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““Sedan vi införde lösningen för e-faktura har
vi lyckats tidseffektivisera betydligt trots att
volymerna ökar kontinuerligt,
Elin Alatalo,
Ekonomi- och Controlerassistent på Max hamburgerrestauranger

Enkelt att ansluta och ökad effektivitet som resultat
Max har idag använt Kofaxs fakturalösning i flera år och 60 %
av företagets fakturor är nu kopplade till tjänsten. Målet är att
öka denna andel ytterligare och på sikt nå 100 % vilket bland
annat möjliggörs av enkla anslutningsmöjligheter för
företagets kunder.
Vi började med att bjuda in 100 av våra leverantörer till
e-faktura via Kofaxs anslutningsverktyg och sedan
kompletterade vi med ytterligare 500. Kofax har ett smidigt
verktyg att arbeta med och efter några klick är leverantörerna
anslutna, säger Elin Alatalo, förvaltningssamordnare på Max.
I takt med att allt fler av företagets kunder och leverantörer
kopplat sig till e-faktura har man kunnat se betydande
effektiviseringar hos Max.
Sedan vi införde lösningen för e-faktura har vi lyckats
tidseffektivisera betydligt trots att volymerna ökar
kontinuerligt, säger Elin Alatalo, förvaltningssamordnare på
Max. Därmed kan vi nu lägga mer tid på mer strategiska
uppgifter för att utveckla ekonomiarbetet ytterligare.

Se och läs mer om våra framgångsrika globala kunder
på kofax.com
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