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  Strømlin jeres 
processer med 

PDF/A-3
Med PDF/A-3 kan du indlejre 

forskellige filtyper som vedhæftninger i 
PDF/A-formatet. Dermed kan man 
samle kildefiler i selve dokumentet. En 
af de vigtigste fordele for IM er 
muligheden for at bruge indlejrede 
XML-filer til at automatisere 
dokumenthåndtering sammen med det 
brugervenlige PDF/A-format – ISO-
standarden for sikring af digitale 
dokumenter.

Understøttelse af PDF/A-3 åbner for 
mange muligheder i forbindelse med 
dokumenthåndtering og digital kunde/
forhandler-kommunikation. Denne 
standard bruges allerede i finans-
sektoren, hvor fakturaer behandles 
automatisk som en del af det tyske 
ZUGFeRD-initiativ og et standardiseret 
XML-format. Det reducerer både print- 
og portoomkostninger, fjerner fejl som 
følge af manuel indtastning, mindsker 
behov for papirarkiv og resulterer i 
hurtigere håndtering og betaling.

 Hvorfor PDF/A-3?



I en moderne økonomi kan transaktioner mellem kunder og forhandlere gå så hurtigt, at 
virksomheder har svært at følge med. En af de største udfordringer for økonomiafdelinger i 
dag er længere, ressourcekrævende økonomiprocesser1. Purchase to Pay-cyklussen 
involverer udvekslingen af en række dokumenter, herunder indkøbsordrer (PO), fragtsedler 
(POD) og fakturaer:

Outgoing 
Purchase 

Order

Order 
Received

Invoice 
Received

Invoice 
Pai d

Incoming 
Purchase 

Order

Order
Sent

Invoice 
Sent

Payment
Received

PO dat a POD data Invoice dat a

1 The Guidebook for Financial Transformation and Best Practices, juni 2014: Aberdeen Group.

Rettidig betaling og korrekt bogføring kræver, at fakturaoplysninger hurtigt kan matches mod 
eksisterende indkøbsordrer og anden vigtig information som fragtsedler. Med PDF/A-3 bliver styrken 
ved XML udnyttet sammen med PDF'en til automatisk at klassificere og matche dokumenttype og 
-data. 

PDF/A-3 med XML kan strømline økonomiprocesser og mindske fejl som følge af manuel 
dataindtastning. Virksomheder vil opleve en øget produktivitet og en mere effektiv drift, eftersom 
KPI'er som 'first-time match rate' og 'percentage of invoices in query’ forbedres.

  Konceptet bag ThereforeTM og PDF/A3
I Therefore™ 2016 kan man trække XML-vedhæftninger ud af PDF/A-3-filer vha. Therefore™ 
Content Connector. Ud fra XML-data kan dokumentet automatisk klassificeres, indekseres 
og gemmes i Therefore™ og downstream-workflows kan bruges til yderligere automatisk 
behandling af dokumentet.
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 Brugercase PDF/A-3: Kunde/forhandler-transaktioner
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