
BiO
- Fremtidens afregning er hurtig, 

uafhængig og automatisk 



Billing Online (BiO) er en cloudbaseret it-løsning, som håndterer de tunge og komplekse arbejdsopgaver, der er 

kendetegnet ved afregningsprocessen. De administrative opgaver er erstattet af automatiserede processer og 

eliminerer de fejl og uhensigtsmæssigheder, som forsinker de daglige drifts- og afregningsprocesser. Løsningen er 

uafhængig af den underliggende ERP-platform, og det tillader altså, at den kan implementeres på den eksisterende IT-

infrastruktur. 

BiO håndterer selve afregning og producerer de tilhørerende fakturaer. Dermed kan afregningen af forskelligartede 

produkter samles i én og samme løsning. Systemet kan nemlig håndtere afregningen af;

• El

• Gas

• Vand

• Varme

BiO giver et fuldt overblik over kunden samt de tilhørende aftaler og produkter. Ved at samle alle services i 

samme løsning opnås en række synergier ved at kunne samle alle afregningsbeløb på samme faktura. 

Først og fremmest optimeres arbejdsflowet gennem de automatiske processer, hvilket frigør værdifuld tid for 

afregningspersonalet. Dernæst giver den fleksible produktportefølje mulighed for at tilbyde produkter, som ingen 

andre på markedet har. Dermed stiller BiO en unik mulighed for at differentiere sig fra konkurrenter. 



Funktioner

BiO håndterer stabil og nem

markedskommunikation med DataHub.

Det giver standardiserede processer for

blandt andet:

• Flytninger

• Indsamling af målerdata, tariffer,

abonnementer og gebyrer

Markedsprocesser

Automatisk afregningsproces, der på

forhånd sikrer at målepunkter er klar til at

blive afregnet. Derudover foretager BiO:

• Automatisk genbestilling ved

manglende grundlag

• Automatisk korrektionsafregning

Afregning

Kundespecifik stamdata vedrørende

afregningsprocessen lagres i BiO for at

opnå den bedst mulige arbejdsproces.

Dette inkluderer:

• Betaler for målepunkter

• Kontrakter

• Prislister

Stamdata

BiO er ERP- og platforms-uafhængig

løsning. Frem for at være bygget på

forældet tredjeparts-software anvendes

integrationer til:

• ERP-system

• Finanssystem

• CRM system

• Kundeportal

Integrationer

B i O  h å n d t e r e r :  



Standardsystemer

Andre interne systemer

Integrationer
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ERP- og platformsuafhængig

Automatisk korrektion

Fleksibel 
produktopbygning

Validering 
- inden afregning

Automatisk afregning
Nem bestilling af afregninger: BiO håndterer 

processen automatisk; herunder ligeledes 

genberegninger ved manglende grundlag

BiO foretager validering af produkter, uanset 

sammensætningen. Det giver mulighed for at håndtere 

en stor produktportefølje, og dermed differentiering 

Validering af målepunkter sker forud for 

afregningen. Det sikrer, at afregningen kan 

gennemføres, og fejl kan dermed undgås

Ved hjælp af intelligent tidsseriehåndtering sker korrektioner 

på rekordtid. BiO kan tilmed håndtere akkumulerede 

korrektioner, hvilket letter arbejdsbyrden markant. 

BiO er ERP- og platformsuafhængig, hvilket betyder, at 

det kan implementeres uden en dyr og tidskrævende 

udskiftning af underliggende ERP-system

Forretningsgevinster
V e d  i m p l e m e nt e r i ng  a f  B i O



Udbyttet
H o s  v o r e s k u n d e r

Hurtigere afregning giver en bedre 

likviditet. Før implementering af BiO tog 

afregningsprocessen 5 dage. I dag 

håndteres den på én, hvilket giver store 

besparelser på blandt andet 

renteomkostninger 

Cash Flow

Den fleksible produktportefølje giver mulighed 

for at tilbyde produkter, som ingen andre på 

markedet har. Automatisk validering sikrer, at alle 

produkter altid er komplette. 

Differentiering

Ved hjælp af valideringer og automatiske

processer elimineres de manuelle

processer, og dermed reduceres antallet af

fejl.

Færre manuelle processer

En modulær og ERP-uafhængig løsning til

afregning sikrer, at ..

• der ikke betales for unødvendige features

• implementering sker uden at skulle udskifte

den underliggende ERP. BiO implementeres

direkte i forlængelse

Modulært og uafhængigt



Afregning
Udvikling af  uafhængig konfigurérbar

afregningsløsning til håndtering af komplekse 

prisstrukturer som SaaS.

Pris og Risikoberegning

Udvikling af pris og risikoberegningsløsning, der 

tillader komplekse prisstrukturer med stor gevinst.

Brugerportal

Udvikling af brugervendt selvbetjeningsportal , der 

stiller oversigt over elregninger og forbug til rådighed . 

Markedskommunikation

Håndtering af al markedskommunikation med både den 

danske DataHub og elbørser (Nord Pool / EEX). Kan 

håndtere kommunikation med aktører i DK, SE, NO, FI og DE.

Dataudveksling

Udvikling af den nye DataHub 3.0 i samarbejde med 

Energinet.

Produktionsplanlægning

Udarbejdelse af helt nyt produktionsplanlægnings-

system til Energinet. Anvendes i kontrolrummet til 

opretholdelse af stabil strøm døgnet rundt.

Software til hele elsektorens værdikæde
E t  u d p l u k  a f  v o r e s  t i d l i g e r e  o g  n u v æ r e n d e  p r o j e k t e r  f o r  v i r k s o m h e d e r  p å  e l m a r k e d e t :

Balancering

Udvikling af software til balanceansvarlige i Danmark. 

Løsningen anvendes af både leverandører og kraftværker 

til indberetning af priser og forventet produktion. 

Vedligeholdelsesplanlægning

Udvikling af løsning til planlægning af vedligehold af det 

danske elnet. Såfremt ledninger skal skiftets, skal 

strømmen slukkes central fra.




