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Anpassad lösning M3
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fakturamatchning ger
säkrare hantering hos LKAB
Enklare och säkrare. Det är några av
omdömena om den anpassning av Movex/
M3 som gjorts på LKAB.
– Sedan anpassningen infördes har vi sparat
pengar, tid och förbättrat arbetsmiljön,
säger Hans Thornéus, förvaltningsledare
Ekonomi, Finance-Accounting på LKAB.

Korta fakta om LKAB
• Omsätter 30 miljarder SEK och har
cirka 4 000 medarbetare i 14 länder.
• 650 av de anställda arbetar utanför
Sverige.
• Bryter och förädlar järnmalm för den
globala stålmarknaden.
• Förutom Kiruna, har LKAB flest
anställda i Malmberget, Svappavaara,
Narvik och Luleå.
• Huvuddelen av järnmalmsprodukterna
säljs till europeiska stålverk. Andra viktiga marknader är Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien. Försäljningen av
industrimineraler sker främst i Europa
och till växande marknader i Asien och
USA.

LKAB bryter och förädlar järnmalm för den
globala stålmarknaden. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år och
rymmer även industrimineraler, borrsystem,
tågtransporter, berg- och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag.
LKAB har drygt 4 000 anställda i 14 länder.
Varje år hanterar deras centrala
ekonomiavdelning i Sverige över
140 000 fakturor. De allra flesta bygger
på en order. Varje order och inkommande
faktura ska matchas mot varandra för att
se att fakturan innehåller det som beställts
och levererats. Här fyller information från
godsmottagningen en viktig funktion
för att få klarhet i vad som levererats.
Innan den automatiska matchningen
infördes 2006, i samband med införande
av Movex/M3, fick varje faktura manuellt
matchas mot den order den hörde till.
Manuell fakturamatchning i Movex/
M3-standard är omständlig och svårhanterad eftersom LKAB köper både
material och tjänster via inköpsorder.

UDK - ALLTID ENGAGEMANG, KUNSKAP
OCH FRAMTIDEN I SIKTE!

Hans Thornéus.

Här fanns en klar utvecklingspotential
och när de fick se hur en anpassning
skulle kunna göra arbetet både enklare
och säkrare sattes ett av de större projekten sedan införandet av Movex/M3 igång.

Förenklad hantering
Erfarenheterna av lösningen är goda.
Sedan LKAB började använda det nya
gränssnittet för fakturamatchning som
UDK och eCraft tagit fram, förenklas
den manuella hanteringen för att koppla
samman inköpsorder med faktura.
Dessutom kan allt från status på
godsmottagning till kommentarer
och inköpsorderradernas information läsas i en gemensam bild.
– Tidigare körde vi en standardinstallation av Movex/M3 där vi fick använda
upp till tio olika program för att göra det
vi nu kan göra i en programvy tack vare
en helt anpassad SmartApp, säger Hans
Thornéus, förvaltningsledare Ekonomi,
Finance-Accounting på LKAB. >>

Läs mer på www.udk.se
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UDK är specialiserade på att implementera, förvalta och vidareutveckla affärssystemlösningar för tillverkande och distribuerande företag.
UDK arbetar med marknadsledande produkter. Vi är certifierade för affärssystemet
Movex/M3 och flera andra lösningar för
utskriftshantering, beslutsstöd, mobilitet
och e-handel.

>> Lösningen är speciellt framtaget för
LKABs behov, men Hans Thornéus tror
att den även skulle kunna vara användbar för andra företag som matchar
inköpsordrar mot fakturor. Dessutom
sparar lösningen mer än bara tid.

Säkrare fakturahantering
– Lösningen sparar pengar genom att
minimera felaktiga momsbokningar.
Det är inte helt ovanligt att ordern
är utställd i svensk moms men när
fakturan sedan kommer är den ifrån
en EU-leverantör. Vi har sparat miljon-

Bättre arbetsmiljö

oss en bättre överblick men också en
snabbare och säkrare fakturahantering.
En viktig del i förbättringen är att
personalen nu fått en ännu bättre
arbetsmiljö, både för att de slipper alla
uthopp till olika standardprogram men
också för att anpassningen i Movex/
M3 är byggd för att kunna köras med
tangentbordet till hundra procent
och man slipper använda musen.
– Snabbkommandon gör arbetet
både snabbare och mer skonsamt.

– Vi hanterar en stor mängd fakturor/
inköpsordrar och gränssnittet har gett

Smidigt samarbete med UDK

belopp på att få en säkrare momshantering, förklarar Hans Thornéus.
Dessutom blir fakturahanteringen
säkrare genom att det blivit enklare att
se vem som gjort beställningen, men
också genom att det går att skriva
in kommentarer direkt i programvyn.
Kommentarerna kan läsas i vyn genom
en tooltip i textfältet, och är även direkt
editerbar genom att klicka på den.

”Sedan anpassningen infördes har
vi sparat pengar, tid och förbättrat
arbetsmiljön.”

M3

Hans Thorneus
Förvaltningsledare Ekonomi,
Finance-Accounting, LKAB

När det gäller samarbetet med UDK,
som tillsammans med eCraft tagit
fram SmartAppen, är Thornéus nöjd.
– Det har fungerat väldigt bra. UDK
var väldigt grundliga och arbetssättet
har varit agilt med flera delleveranser
i projektet. Desssutom har de varit
lyhörda för våra synpunkter och
behov. Detta har varit ett väldigt
komplext och omfattande projekt och
vi är mycket nöjda med resultatet av
det, avslutar Hans Thornéus. u
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UDK grundades 1987 och är ett framgångsrikt och kreativt kunskapsföretag i
ständig utveckling. Vi arbetar med systemutveckling, affärsystem, säkerhet, teknik
och utbildning. Våra kunder finns i alla branscher och inom offentlig förvaltning.
Vi finns i Umeå, Luleå och Göteborg.

