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Spørsmål

Hva er Semine og hva kan AI gjøre for inngående fakturaflyt mot SAP?
Hvorfor velge SAP Cloud Platform Integration for SAP-integrasjon?
Hva er ePaaS og hvorfor?



Norges ledende konsulentselskap 
innen digitalisering.

Sopra Steria i Norge

1800
medarbeidere

1600
Oslo

120
Stavanger

70
Trondheim



SAP @ Sopra Steria
Utviklere (Backend + UX)
Integrasjon
Applikasjonskonsulenter
Prosjektledere



Veien fra whiteboard til
produksjon
• Sopra Steria Scale Up – Skalering av

innovasjon gjennom partnerskap
• ePaaS – Embedded-Platform-As-A-Service
• Institutt for Energiteknikk live om to uker

SAP Cloud Platform Integration

Kunde X
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Problemstillinger kunder møter i dag på inngående fakturaer

Mange feil og mangler 
i datagrunnlag 
Lav effektivitet og høy tids- og 
ressursbruk på validering og 
identifisering av data. 

Høye
kostnader
60 til 80% er lønnskostnader, 
og mye manuelt arbeid krever 
store menneskelige ressurser. 

Kundene gis liten innsikt 
i regnskapsdata 
Dårlig produktivitet, gamle 
arbeidsprosesser som støttes
av eldre teknologi. 



Semine

Et selskap i rask vekst

Okt. 2020
77 personer
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utviklingstimer

Etablert 2015

Kristiansand Lysaker Kerala, India

Des. 2018
50 personer

Okt. 2017
35 personer

Des. 2016
2 personer



Møt SEMINE, AI-plattformen som 
automatiserer inngående faktura

Hva er SEMINE?

• SEMINE er en SaaS-løsning som kan fullautomatiserer inngående fakturaer ned på varelinjenivå ved 
bruk av kunstig intelligens (maskinlæring).

• SEMINE strukturere og prosessere all data i fakturaer, og kan håndtere både kost-, drifts- og 
varekjøpsfakturaer samt manuelle bilag.

• SEMINE periodiserer også kostnader og trigger automatisk godkjenningsflyt basert på fakturainnhold.

• SEMINE har detaljdata tilgjengelig slik at kunder får økt innsikt og kontroll over sine data.



Skannet faktura,  
PDF eller EHF  

mates inn i SEMINE

SEMINE konterer 
og periodiserer  

per varelinje

Faktura sendes  
automatisk på flyt  

for godkjenning

Faktura sendes  
automatisk over til  
regnskapssystemet

SEMINE lærer og blir bedre for  
hver faktura som behandles

SEMINE tolker og
verifiserer med

sentralt læringsminne

SEMINE trigger
automatisk

godkjenningsflyt



Lag 
Autokontering

Blir gjeldende for alle fakturaer
fra samme leverandør med 
samme innhold

Forslag til
kontering

Verifisert
kontering

Verifisering
+ læring

Auto 
kontering

SEMINE sine prinsipper for læring



Kostnadsreduksjon gjennom teknologisk utvikling  

1. generasjon
faktura prosessering

2. generasjon faktura 
automatisering  

3. generasjon
AP automatisering

Manuell koding og matching

Matching med unntakshåndtering automatisert med regler, 
kodingsmaler. 

Full automatisering av prosessen ved å ta i bruk kunstig 
intelligens, robotikk og maskinlæring for å oppnå maksimal 
matching og gi støtte for avanserte/prediktive analyser.

0% NOK
200–600

30%–
50%

NOK
125

70%–
90%

NOK
20–40

100% NOK
1–10



Demo - Semine



SAP Cloud Platform Integration

Overvåkning

Cloud On-premise

Cloud Connector

Sikker tunnel

Mapping

Semine            SAP

Passiv
Aktiv

Passiv

Kunde

Faktura



SAP Cloud Platform Integration



SAP Cloud Platform 
Integration – “Demo”

• Discover – over 400 predefinerte scenarioer

• Design – oversiktlig nettbasert 
utviklingsverktøy

• Operations – monitorering, parametere og 
sikkerhetsmateriell



Hvorfor vi valgte SAP 
Cloud Platform Integration

• Innovativ løsning, som kan samspille med 
andre cloud baserte løsninger ( Semine )
• Erstatter SAP PI/PO

• Fremtidsrettet rammeverk for integrasjon 
og utvikling av løsninger som omfavner 
alle virksomhetens applikasjoner

• Kostnadseffektivt fra kjøp til leie av 
lisenser



Fordeler med SAP Cloud Platform Integration
Elastisitet
• Rask opp- og nedskalering

Kostnadseffektivitet
• Du betaler bare for det du bruker, og 

minimerer kostnad på hardware
Tilgjengelighet
• Løsningen er tilgjengelig når som helst, og 

hvor som helst med hvilken som helst enhet
Enkelthet
• Ingen utfordringer med serveradministrasjon 

og programvareoppdateringerr
Bakoverkompatibel
• CPI er kompatibel med SAP Process

Integrasjon elementer, som f.eks. mappinger



SAP Cloud Platform Integration

Cloud 
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SAP Cloud 
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Erfaringer med SAP Cloud
Platform Integration

• Bratt læringskurve

• Moden platform

• Design med BPMN modellering

• Gjennom prosjektet har vi hatt kontakt 
med SAP sin SME for kvalitetssikring av 
løsningen



Veien til AI gjennom
integrasjon

• Semine – Plattform som muliggjør full 
automatisering av inngående fakturaflyt 
gjennom kunstig intelligens

• SAP Cloud Platform Integration – En ny 
tilnærming til SAP-integrasjon

• ePaaS – Innovativ SAP-arkitektur for å 
levere en gjenbrukbar, robust og rimelig 
integrasjon



Webinar: Tiden har kommet for intelligent 
automatisering av regnskap
Tid: 9. November 2020 kl. 13-14

https://info.semine.com/webinar-landingsside-invitasjon

