
 

Nem Fakturering® er registreret varemærke for Pancomp Danmark ApS.  

 

 

Fakturering bliver ikke enklere 

 

Pancomp er løsningen til planlægning og drift af rengøringsopgaver. De administrative opgaver 

effektiviseres og rengøringslederne har godt overblik over opgaver og ressourcer. 

Nu er turen kommet til håndtering af engangsopgaver og procedurerne omkring fakturering. 

Med Pancomps integration med e-conomic, er fakturering blevet fuldautomatisk. Dermed er 

Pancomp med til at forenkle administrationen yderligere og minimere risikoen for fejl. 

 
Enkeltopgaver er administrativt tunge 

Faste opgaver faktureres løbende, da dette er abonnementskunder. Ad hoc opgaver er 
enkeltopgaver, og disse skal registreres, disponeres og faktureres særskilt. 

Er opgaven udført? Hvad skal faktureres, og er fakturagrundlaget godkendt? Er alle opgaver 

faktureret? Dette kræver disciplin og manuelle rutiner – med risiko for fejl. 

Pancomp har løst udfordringerne med enkeltopgaver. Vi kalder det Nem Fakturering® 

 
Automatiseret Fakturering 

Enkeltopgaver, der skal faktureres, oprettes i Pancomp på samme måde som hidtil. Den eneste 
forskel er at der nu er tilgang til fuldautomatisk fakturering.  

 

 

• Når opgaven er udført, godkendes timerne. 

• Timer til fakturering godkendes. 

• Som noget unikt holder Pancomp styr på: 

§ Planlagt tid 

§ Faktisk tid 

§ Faktureret tid 

 

Efter godkendelse i Pancomp overføres fakturagrundlaget automatisk. 

 

 



 

Pancomp Danmark leverer digitalløsninger til planlægning, drift, tidsregistrering, opfølgning samt dokumentation til 

kommuner, rengøringsvirksomheder og organisationer med rundering og sikkerhedskontrol. www.pancompdanmark.dk 

 
Pancomp styrer faktureringen 

Data registreres kun ét sted, hvor Pancomp er datakilden. 

Pancomp er et planlægnings- og driftsværktøj til rengøringsbranchen. Økonomi håndteres af 

administrative systemer som f.eks. e-conomic. 

 
  

 

 

• Kunde, adresser og 

personer registreres i 

Pancomp og bliver 

oprettet i e-conomic 

helt automatik. 

• Artikler til fakturering 

er opgavetyper i 

Pancomp og oprettes 

automatisk. 

• Priser vedligeholdes i   

e-conomic. 

 

Pancomp har en effektiv og enkel metode til at håndtere ad hoc opgaver. Det gælder hele 

processen fra bestilling til planlægning, gennemførelse og fakturering.  
 

 

• De administrative opgaver er enklere - færre muligheder for fejl 
• Tidsbesparelse og overblik over hele faktureringsprocessen 
• Ekstraarbejde, der ikke bliver faktureret. Dette problem er fjernet 

 

 

Pancomp er integreret med e-conomic og NAV. Med en åben API kan Pancomp integreres med de 

systemer, der ønskes. 

 

Kontakt os for en snak om mulighederne med Pancomp:  

📞 +45 22 25 19 10 

✉ Kontakt@pancompdanmark.dk  


