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B2B-fakturering – sådan kommer du i gang som afsender 

Du inviterer dine B2B-kunder til at modtage elektroniske fakturaer gennem TrueLink. 

Dette gøres enten direkte i TrueLink eller via et invitationssystem i dit ERP-system. 

 

TrueLink tilbyder mulighed for indgåelse af digital udvekslingsaftale mellem dig som afsender 

og din kunde. Den indgåede aftale arkiveres i TrueLink som dokumentation for kundens ac-

cept. 

Du har mulighed for at læse mere om regelsættet for udveksling af digitale fakturaer i Skats 

vejledning. 

 

 
Dine kunder har forskellige muligheder, med hensyn til hvordan de ønsker at modtage faktu-

raerne, og hvilket format de ønsker at modtage i. Se mere herom i vejledningen "B2B-

fakturering – sådan kommer du i gang som modtager". 

 

Invitation direkte fra TrueLink 

Hvis ikke du har menupunktet "Mine TrueLink kunder" på forsiden under "Fakturaafsendelse 

skal du kontakte kundecenter@truelink.dk som kan give adgang til menupunktet. 

 

Opsæt til invitation af kunder 

Under menupunktet "Fakturaafsendelse" – "Opsæt", har du mulighed for at lave opsæt til de 

TrueLink delsystemer du er tilmeldt. 

 

Kontaktoplysninger 

 Navn 

Navn på kontaktperson 

 

 Telefon 

Telefonnr. Til kontaktperson 

 

 E-mail 

E-amil adresse på kontakperson, som modtager adviseringer 

 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2068792&chk=211047
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2068792&chk=211047
mailto:kundecenter@truelink.dk
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B2B – Invitationsmail 

 Din afsender e-mail-adresse 

Den e-mail-adresse, der oprettes her, er afsenderadressen på invitationerne. 

 

 Emne på e-mail invitation 

Titlen på e-mailen invitationen. 

 

 Aktiver automatisk e-mail-invitation  

Når automatisk e-mail-invitation aktiveres, vil der ved efterfølgende invitation – enten via 

dit elektroniske tilmeldingsmodul eller via "Mine TrueLink kunder" – blive sendt en e-mail-

invitation til den/de inviterede kunder.  

Mailen indeholder et kundenummer og en kode, som skal anvendes, når den inviterede 

fakturamodtager skal tilmelde sig til at modtage elektroniske fakturaer.  

 

 Advisering ved manglende behandling 

Denne funktion anvendes, hvis afsenderen ønsker at blive gjort opmærksom på, om mod-

tageren har fakturaer liggende i sin "Indbakke", som ikke er behandlet. En ikke behandlet 

faktura i "Indbakke" har status "Ny". 

 

Der markeres ud for "Anvend advisering", og der vælges det antal dage, fakturaen skal 

ligge ubehandlet, før der afsendes en advisering. 

 

 Kontrakttekst ved tilmelding 

Her vises den kontrakttekst, som fakturamodtager skal tiltræde, førend vedkommende kan 

modtage elektroniske fakturaer fra afsender. Kontraktteksten vises automatisk, når faktu-

ramodtager tilmelder sig via oplysningerne i den fremsendte e-mail-invitation. 

Kontraktteksten kan revideres af fakturaafsender. 

 

Standard ordlyden i kontrakt teksten er følgende: 

 

Vi er indforstået med, at enhver faktura, som modtages elektronisk sidestilles med  fysiske 

fakturaer, og vi fraskriver os således i den forbindelse udtrykkeligt retten til at bestride gyl-

digheden af de fakturaer, der modtages, blot med den begrundelse, at der er tale om elek-

troniske faktureringer. En faktura, der modtages elektronisk, skal i juridisk sammenhæng an-

ses for at være modtaget på det tidspunkt og det sted, hvor den elektroniske faktura når 

frem til fakturamodtagerens edb-system. Vi erklærer os endvidere indforstået med, at elek-

troniske fakturaer og registrer over elektroniske faktureringer, der er ført i overensstemmelse 

med gældende lovgivning, anvendes i retssager og udgør bevis for de kendsgerninger, de in-

deholder, med mindre der fremføres bevis for det modsatte. 

Ved accept og godkendelse af ovenstående sendes der besked til fakturaafsender og kom-

mende fakturering vil ske elektronisk. 
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Opret kunde og send invitation 

 

I menuen "Fakturaafsendelse" – "Mine TrueLink-kunder" opretter og inviterer du en kunde via 

"Inviter ny". Kunden oprettes med kundetype "B2B (erhvervskunder). Når alle felter er ud-

fyldt, afsendes invitationen ved at trykke på "Inviter kunde". 

 

 
 

E-mail, der afsendes til kunden 

Kunden modtager nu en e-mail med kundenummer og TrueLink-kode samt følgende stan-

dardtekst: 
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Rediger kundeoplysninger 

Kundeoplysningerne kan redigeres ved at vælge på "Kundenr." og vælge "Rediger". 
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Søgning i Mine TrueLink-kunder 

På oversigten over "Mine TrueLink kunder" har du følgende søgemuligheder: 

 
 Kundenr.  

 Firma – der kan søges på hele firmanavnet eller dele af firmanavnet. 

 Modtagerstatus 

o Alle – både inviterede og tilmeldte. 

o Inviteret – kunder, der er inviteret, men ikke har tilmeldt sig. 

o Tilmeldt – kunder, der er inviteret og har tilmeldt sig. 

o Afmeldt – kunder, der selv har afmeldt sig. 

o Frameldt – kunder, hvor leverandøren har frameldt kunden. 

 

 
 

Sådan sender du en faktura 

Når du skal sende en faktura til dine B2B-kunder, kan du enten benytte Tast-selv-TrueLink el-

ler sende din faktura via TrueLink-klienten. Læs mere herom på www.truelink.dk samt i vej-

ledningeren til Tast-selv-TrueLink og TrueLink-klienten. 

 

Dine B2B kunder kan modtage fakturaer gennem TrueLink, på en af følgende måder: 

 

http://www.truelink.dk/
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 Via TrueLink klientid, som består af din virksomheds CVR_nummer efterfulgt af et punk-

tum og kundenummer. Eksempel: 84667811.20869320. 

Denne modtagelsesmåde, er bla. anvendt af leverandører som anvender ASPECT4  eller 

TimberSoft.  

 

 Via et pseudo EAN-nummer, som bliver dannet, når din kunde tilmelder sig den invitation 

du har sendt. 

 

 

Invitation fra ERP-systemer 

ASPECT4 BusinessConnector 

Kontakt din konsulent hos EG A/S for vejledning til brug af ASPECT4 Businessconnector. 

 

TimberSoft 

Se "Vejledning til opsæt og invitation til TrueLink for TimberSoft brugere" på TrueLink.dk. 

 

http://www.truelink.dk/#!vejledninger/c7k6

