
Projektnavn/Arbejdstitel:  

Email-forsendelse af fakturaer 

Formål/Beskrivelse: 

Det nuværende system danner fakturaer som Word-dokumenter (100 fakturaer pr. dokument), der 
efterfølgende udskrives til printer, og pakkes/postforsendes. 
Visse debitorer, f.eks. INI og Tele har ønsket at modtage fakturaer i PDF-form via email. 
Det foreslås at det implementeres at fakturaer fra side 216 (masseudskrivning) kan udsendes via email, 
hvorimod fakturaer fra side 210 (enkeltstående regninger) i første omgang henvises til manuel email-
forsendelse. 
Skitse til løsning: 

• Stamdata for debitor-modulet udvides med et felt til email-adresse. For at undgå at der sendes 
email med personfølsomme omlysninger (CPR-nr og personnavn) via åbne/usikre mailforbindelser 
skal det i første omgang kun være muligt at angive email for virksomheder, ikke for personer. 

• Side 216 ”dannelse af fakturaer” ændres ikke. Der vil fortsat bliver dannet fakturaer på samme 
måde som hidtil uanset om email-feltet er udfyldt eller ikke. Som hidtil vil der ikke blive dannet 
fakturaer hvis der er en PBS-aftale. 

• Side 216 ”udskrift af faktuarer” ændres således at for debitorer med email-adresse dannes 
fakturaerne som PDF-filer (en faktura pr. PDF-fil). PDF-filerne samles i ZIP-filer (én pr. debitor) og 
ZIP-filerne anbringes i en mappe, som er tilgængelig for medarbejderen. Alternativt kan systemet 
sende email med ZIP-filerne til medarbejderen. 
For debitorer uden email-adresse fungerer siden som hidtil. 

• Medarbejderen sender ved manuel email-vedhæftning ZIP-filen til debitor. Det er et bevidst valg at 
systemet ikke sender emails. Dette for at undgå at skulle lave en kontrolfunktion. Det er således ikke 
muligt at se i systemet om email faktisk er afsendt. Det kan kun ses i medarbejderens ”Sendt post” 
mappe. 

• Systemet kan evt. senere udbygges således at systemet afsender emails direkte til debitorerne. 

Forslagssti ller:  

• Kujalleq v/ Kim Rosendahl 

Gevinster/Effekt: 

• Opfylde krav/ønske fra visse debitorer 
• Nedsætte arbejdet med at pakke og postforsendes papir-fakturaer. Spare porto. 

Omfang/Forventet indsats: 

• 14 udviklerdage 

Projektorganisation/faggruppe: 

• Endnu ikke udpeget 

Status: 

• Klar til kommunernes prioritering/iværksættelse 

 


