
Kjenner du deg igjen i et eller flere av disse punktene?
• Opplever du lav automatiseringsgrad for inngående faktura?
• Opplever du mye feil og mangler i datagrunnlaget?
• Opplever du høy tids- og ressursbruk knyttet til validering av innkjøpsordre?
• Er det utfordrende med kontroll og oversikt over fakturaer på flyt?
• Må fakturalinjer konteres manuelt? 
 
SEMINE fullautomatiserer prosessen for inngående fakturaer ved bruk av 
kunstig intelligens og maskinlæring. SEMINE forstår hele fakturaen, lærer å 
automatisk kontere, periodisere og trigge korrekt arbeidsflyt. Plattformen 
lærer kontinuerlig, prosesserer fakturaer 24/7 og tar aldri pause.

SEMINE - automatiserer 
inngående faktura med kunstig 
intelligens og maskinlæring

Automatiserer
SEMINE fjerner manuelt repetitivt arbeid i fakturaprosessen gjennom effektiv maskinlæring 

Innsikt
SEMINE tilgjengeliggjør detaljert datagrunnlag som muliggjør en dypere form for innsikt
 
Kontroll
SEMINE åpner muligheten for full kostnadskontroll og sikrer transparens på tvers av hele virksomheten  
gjennom detaljerte logger og arbeidsflyter 

Dataprosessering  
SEMINE bruker hele fakturagrunnlaget inkludert varelinjer for å sikre et nøyaktig regnskap    

Effektiviserer
SEMINE bidrar til reduserte kostnader gjennom kontinuerlig læring, intuitive brukerflater og fleksible arbeidsflyter 

Enkel implementering
SEMINE er en 100% SaaS løsning, som kobles mot ethvert ERP-system gjennom åpne API’er
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Automatisering og læring 
Et detaljert og korrekt datagrunnlag er nødvendig for å  
automatisere prosessen. Med et sentralt læringsminne forstår 
SEMINE innholdet i alle inngående fakturaer, hodeinformasjon, 
varelinjer og dimensjoner hentes automatisk ut og verifiseres. 

SEMINE tolker
og verifiserer
med sentralt
læringsminne

SEMINE trigger
automatisk 
godkjenningsflyt

Basert på gjenkjenning av mønstre fordeler SEMINE automatisk 
kostnadene til attestant for godkjenning. Arbeidsflyt trigges basert 
på leverandør, kjøpers referanse eller dimensjon, og mottaker kan 
enkelt godkjenne eller avvise en faktura via et intuitivt grensesnitt 
i web eller app. Ved spørsmål til en faktura, kan man enkelt sende 
en henvendelse tilbake til leverandør, eller kommunisere internt i 
kommentarfelt tilknyttet fakturaen. 

SEMINE konterer
og periodiserer
per varelinje

Med utgangspunkt i korrekte data lærer SEMINE å automatisk fordele 
kostnadene på ulike konti, MVA-koder og konteringsdimensjoner 
slik som avdeling, koststed og prosjekt. SEMINE identifiserer også 
tidsperioder, og kan periodisere kostnadene automatisk - alt per 
varelinje. Innkjøpsordrefakturaer matches automatisk mot  
innkjøpsordre, uten behov for manuelle steg.

Hvorfor velge SEMINE?
SEMINE fullautomatiserer prosessen for inngående fakturaer ved bruk av kunstig  
intelligens og maskinlæring. Plattformen lærer kontinuerlig, prosesserer fakturaer  
24/7 og tar aldri pause. SEMINE reduserer repetitive oppgaver, frigjør tid til mer  
verdiskapende arbeid og gir virksomheten tilgang til et dypere og mer presist  
datagrunnlag for økt kostnadskontroll. 
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Case study | Recover Nordic

“We are very satisfied and see  
very high degree of automation.  
However, we still need to work  
with organization to ensure  
optimization on work processes”

ARR1

~EUR 250k

Kyrre Tamber 
Group IT Manager  
CIO, Recover Nordic

Onboarding 
duration
~8 weeks

Automation 
degree2

~76%

Recover is a provider of property remediation and environmental services in the Nordics.  
The company serves insurance companies, municipalities, industrial and commercial companies, 
helping end-customers return to everyday life as quickly as possible following property damages 
and unexpected events. 

1) At current rate, expected to increase
2) Share of invoices automatically sent for approval to the relevant decision maker(s)

Hva sier andre kunder?
Det raskt voksende nordiske selskapet Recover melder blant annet om 
nærmere 80% automatiseringsgrad for automatisk utsendelse av  
inngående fakturaer for attestasjon, noe som utgjør en betydelig  
automatisering for selskapet.


