
Kære leverandør og samarbejdspartner 
 
Aalborg Universitet (AAU) skifter økonomisystem i januar 2023. Det kan have betydning for dig som 
leverandør og samarbejdspartner til AAU. 
I implementeringsperioden på AAU har vi desværre ikke mulighed for at foretage betalinger. Se vigtige 
datoer nedenfor. 
 
Hvad betyder det for fakturering? 
I implementeringsperioden vil det desværre ikke være muligt for AAU at betale fakturaer fra dig som 
leverandør. For at mindske risikoen for forsinkede betalinger på modtagne varer og ydelser ønsker vi derfor 
at modtage så mange fakturaer som muligt før den 22. december 2022. Det giver AAU mulighed for at få 
behandlet fakturaerne før den afsluttende betaling inden systemskiftet. Vi modtager dog fakturaer frem til 
5. januar 2023 i afgående system og åbner for fakturabehandling i nyt system 30. januar 2023. 
I perioden 5. januar – 30. januar 2022 appellerer vi til, at du ikke sender nye fakturaer for at undgå 
forsinket behandling og betaling. Vi kan dog ikke garantere, at der ikke kan forekomme tilfælde af for sent 
betalte fakturaer i perioden, men vi håber på din forståelse.  
 
Hvad betyder det for betalinger? 
AAU foretager sidste betaling til leverandører inden skifte af økonomisystem 30. december 2022. For at 
undgå forsinkede betalinger opfordrer vi til at fremsende fakturaer straks efter at jeres vare/ydelse er 
leveret. Første betalingskørsel fra nyt økonomisystem gennemføres 24. januar 2023. Der vil således ikke 
blive gennemført betalingskørsler fra økonomisystemet mellem de to datoer. 
 
Hvad betyder det for indkøb? 
Det vil i perioden 23. december 2022 – 30. januar 2023 ikke være muligt for AAU af afsende elektroniske 
indkøbsordrer fra vores indkøbssystem. I vil således kunne opleve, at I bliver kontaktet af vores indkøbere 
via mail eller pr. telefon. Leverer I indkøbskatalogdata til vores nuværende og afgående e-handelssystem 
Mercell (tidligere kaldet TriCommerce (TriCom)) vil I modtage en særskilt mail senere med en excel-
indkøbskatalogskabelon, som er tilpasset vores nye system. 
 
Vi takker på forhånd mange gange for din forståelse, og hvis du eller dine kolleger har spørgsmål, er I 
velkomne til at kontakte jeres kontaktperson ved AAU eller henvende jer til AAU’s kreditorbogholderi 
på oea-kreditor@adm.aau.dk eller tlf. 9940 9515 (telefontid kl. 09.30 - 11.00 og kl. 13.00 - 14.00).  
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