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TDC Erhverv Elektronisk faktura

Ved hjælp af elektronisk dataoverførsel kan I modtage  
fakturaer fra TDC Erhverv direkte i jeres eget it-system.  
Det gør det muligt at effektivisere de administrative rutiner,  
da faktura er ne automatisk kan overføres til jeres bogholderi-
system. I sparer tid både i postmodtagelse og til den videre 
behandling af fakturaerne, fordi oplysninger nemt kan  
videreformidles og bearbejdes elektronisk i systemet.

Automatisk berigtigelse
Elektroniske fakturaer giver mulighed for at automatisere en 
del af kontrolarbejdet vedrørende fakturaers rigtighed, uden 
at hver enkelt nødvendigvis skal kontrolleres manuelt. Der skal 
blot fastsættes nogle få kriterier, som de indlæste fakturaer 
automatisk kan holdes op imod i jeres system. Derefter vil 
systemet automatisk overføre fakturaer, der afviger fra det 
forventede til manuel behandling, og herefter behandle resten 
automatisk.

Fordele ved elektroniske fakturaer
• Frigør ressourcer
• Færre eller ingen indtastninger
• Minimerer fejlindtastninger m.m.
• Din virksomhed sparer både tid og penge
• Antallet af de manuelle processer reduceres
• Nemt at arkivere og finde frem igen
• Fakturadata kan nemt analyseres og anvendes strategisk
• Nem videreformidling af fakturaoplysninger

Få den løsning, der passer bedst til jer
TDC Erhverv har en vifte af muligheder, formater og fremsend
el ses former, I kan vælge i mellem. Valget afhænger bl.a. af jeres 
tekniske system, og hvilke behov I har for efterbehandling, samt 
hvilke systemer I har derudover.

Vi tilbyder følgende formater:
• OIO UBL
• OIO XML
• PDF
• EDI Fact
• EDI Light
• Excel Faktura Dokumentation

Generelt
For samtlige formater gør det sig gældende, at der skal anven des 
en eller anden form for oversætter (stylesheet). Hver part 
afholder hver især udgifter, der er forbundet med transmission, 
konvertering, sikkerhed, evt. VANSpostkasser m.v. og herunder 
fornødent hard og software for den enkelte virksomhed. 
TDC Erhverv anvender TrueCommerce som VANSleveran dør. 
TrueCommerce kan være behjælpelig med spørgsmål til  
løsningerne. Læs mere på www.trueCommerce.com.

TDC Erhverv sender fakturaen i ét format og såfremt I ønsker 
yderligere formater, kan I bruge Selvbetjening på  
www.tdc.dk/SE.

Gør hverdagen lettere med elektroniske fakturaer

http://www.trueCommerce.com
http://www.tdc.dk/SE
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Hvad gør vi for at komme i gang?
Vi står altid klar til at hjælpe jer med materiale, som viser, 
hvordan en faktura vil kunne se ud i det ønskede format. Dette 
vil ikke altid svare til måden, hvorpå fakturaer vil blive frem
sendt ved overgang til elektronisk fakturering, men viser blot 
hvordan formatet ser ud.

I forbindelse med implementeringen af et elektronisk format 
(PDF og Excel undtaget), er det vigtigt at sikre, at I kan læse/
modtage filerne. Derfor er det nødvendigt at teste formatet. 
Vi vil derfor bede jer oplyse, hvorvidt vi skal teste på jeres 
EANnummer/EDIlokationsnummer, eller TDC Erhvervs  
til svarende. Endvidere vil vi bede om oplysninger i forhold til 
hvilket TDC Erhverv kontonummer eller numre, vi skal fore
tage testen på. Hvis vi anvender TDC Erhvervs EANnummer/
EDIlokationsnummer, vil I modtage testen via en mail.

OIO UBL
OIO UBLformatet administreres for offentlige kunder via Nem
Handel registret (NHR), hvor man blandt andet skal oprette sine 
aktive EANnumre. Ønsker man som almindelig erhvervskunde 
at modtage elektronisk fakturering via OIO UBL, er det ikke et 
krav at blive oprettet via NemHandel. Det kan i stedet ske via  
en VANSleverandør, fx TrueCommerce eller KMD. Når man 
opretter sine EANnumre i NemHandel eller hos sin VANSleve
randør, skal man samtidig vælge den profil, der understøtter 
ens behov for information vedrørende TDC Erhvervs fakturaer, 
kreditnota er og rykkere.

Profil BilSim

Profilen hedder BilSim, som står for ProcurementBilSim1.0. 
Det er simpel fakturering uden forudgående ordre.  
Kund en kan modtage Faktura, Kreditnota og Rykker.

Profil NES 5

Profilen hedder NES 5, som står for urn:www.nesubl.
eu:profiles:profile5:ver2.0. Det er basal fakturering uden 
forudgående ordre. Kunden kan modtage Faktura og  
Kreditnota, men ikke Rykker.

Profil UTS

Profilen hedder UTS, som står for ReferenceUtility1.0. 
Det er en Forsyningsspecifikation (UtilityStatement) og 
er et selvstændigt bilag til fakturaen. UTS’en indeholder 
information om abonnementer og forbrug på de enkelte 
TDC Erhverv produkter.

Da specifikationen (UTS) er en vigtig del af OIOfakturaen  
fra TDC Erhverv, skal UTSprofilen være tilknyttet jeres 
EANnummer for at I kan modtage OIO UBLfakturaer fra  
TDC Erhverv. Hvis I ikke har en UTSprofil, vil I i stedet modtage 
OIO XMLfakturaer fra TDC Erhverv. Om I har en BilSimprofil 
eller en NES 5profil, er underordnet for modtagelse af  
fakturaer fra TDC Erhverv. Hvis I har en BilSimprofil, vil I  
modtage eventuelle rykkere i OIOformat.

Læs mere om OIO UBL, NemHandel og udveksling af 
elektroniske fakturaer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/nemhandel

I kan modtage Excel Faktura Dokumentation i særskilt mail, 
hver gang vi fakturerer jer. På kontonumre der starter med 2xx 
og 3xx er der mulighed for at indlejre et PDFdokument i OIO 
UBLforsendelsen.

På OIO UBL er det også muligt at få en Produktforside i stedet 
for den normale OIOfakturaforside. Produktforsiden viser antal 
abonnementer og månedspris, så I hurtigere får et overblik på 
større fakturaer.

OIO XML
OIO XML er et format, som også er udviklet af det offentlige 
før udviklingen af NemHandel. Der er desuden udviklet et 
tillægsformat (FSV), som TDC Erhverv og andre forsynings
virksomheder anvender. Det offentlige stiller kontrolværktøj 
og oversætter (stylesheet) til rådighed. Sidstnævnte gør det 
muligt at se og læse vores fakturaer på skærmen til kontrol
formål.

Desuden kræves en elektronisk adresse i form af et EAN 
nummer, som formidles gennem GS1 Denmark på www.gs1.dk. 
EANnummeret skal være aktivt for at kunne genkendes af alle 
VANSleverandører.

I kan modtage Excel Faktura Dokumentation i særskilt mail,  
hver gang vi fakturerer jer.

PDF
Fakturaer kan fremsendes i det velkendte PDFformat, der  
kan lette distribution og arkivering. Fakturaen fremsendes  
som vedhæftet dokument i en mail.

På kontonumre der starter med 2xx og 3xx kan I modtage  
Excel Faktura Dokumentation i særskilt mail, hver gang vi  
fakturerer jer.

EDI Fact
EDI Fact er en international UNstandard for elektronisk data
udveksling mellem forskellige parter. TDC Erhverv anvender 
standarden til et elektronisk fakturaformat. For at kunne 
modtage og viderebehandle EDI Factbaserede leverancer, er 
det nødvendigt at have et oversætterværktøj til rådighed. Det 
er software, som er indrettet efter det. Softwaren kan fx fås hos 
en VANSleverandør. EDI Fact leveres gennem VANSnetværket. 
VANSløsningen kræver, at man har eller får en opkobling til en 
VANSleverandør, fx TrueCommerce eller KMD.

EDI Light
EDI Light er en forholdsvis enkel og hurtig måde at komme i 
gang på, som ikke nødvendigvis kræver større investeringer. 
EDI Light er en elektronisk semikolonsepareret udgave af  
TDC Erhvervs fakturaer. Formatet er meget velegnet til ind
læsning i Officeværktøjer fx Excel eller Access. EDI Light leveres 
som ved hæftede filer i signerede mails eller gennem VANS 
netværket.

Kontakt
Har I spørgsmål eller ønsker yderligere information om  
Elektronisk Fakturering er I velkomne til at kontakte 
TDC Erhverv på 70 70 90 90.
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