TDC Erhverv Elektronisk faktura

Gør hverdagen lettere med elektroniske fakturaer
Ved hjælp af elektronisk dataoverførsel har I mulighed
for at modtage fakturaer fra TDC Erhverv direkte ind i jeres
eget IT-system. Det giver igen mulighed for at effektivisere de
administrative rutiner, da fakturaerne automatisk kan
overføres til jeres bogholderisystem. 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 med 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 fremsendelsesformer 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.
TDC Erhverv tilbyder følgende formater:
• OIO UBL
• OIO XML
• PDF
• EDI Fact
• EDI Light
Generelt
For samtlige formater gør det sig gældende at der skal
anvendes en eller anden form for oversætter (stylesheet).
Hver part afholder hver især udgifter, der er forbundet med
transmission, konvertering, sikkerhed, evt. VANS
postkasser m.v. og herunder fornødent hardog
software for den enkelte virksomhed. TDC Erhverv anvender
TrueCommerce som VANS leverandør,
www.trueCommerce.com. TrueCommerce kan være behjælpelig
med spørgsmål til løsningerne.
TDC Erhverv sender fakturaen i ét format, og såfremt der ønskes yderligere, kan Selvbetjening Erhverv på
www.tdc.dk/se benyttes.
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I forbindelse med implementeringen af et elektronisk
format (PDF undtaget), er det vigtigt at sikre os 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 EAN nummer/EDI lokationsnummer, eller TDC Erhverv’s
tilsvarende. Endvidere vil vi bede om oplysninger i forhold
til hvilket TDC Erhverv kontonummer/kontonumre, vi skal foretage testen på. Hvis vi anvender TDC Erhverv’s EAN nummer/
EDI lokationsnummer, vil I modtage testen via en e-mail.
OIO UBL
OIO UBL formatet administreres for offentlige kunder via
NemHandel registret (NHR), hvor man blandt andet skal
oprette sine aktive EAN numre. 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 VANS leverandør. Når man opretter
sine EAN numre i NemHandel eller hos sin VANS
leverandør, skal man samtidig vælge den profil, der
understøtter ens behov for information vedrørende TDC Erhverv’s fakturaer og kreditnotaer.
Profil Billsimple
•

•

Profilen hedder Billsimple, som står for
ProcurementBilSim1.0. Det er minimum informationsniveau i forhold til bekendtgørelsen. Du
modtager fakturaopsummering og kreditnota,
men ikke fakturaspecifikation.
Vælger du denne profil, giver du samtidig tilsagn
om, at du fravælger fakturaspecifikation.

Profil UTS
•

Profilen hedder UTS, som står for ReferenceUtility1.0. Du modtager fakturaopsummering,
fakturaspecifikation og kreditnota.
Fakturaspecifikationen indeholder information om
forbrug på de enkelte TDC Erhverv produkter.

Da specifikationen (UTS) er en vigtig del af OIO fakturaen
fra TDC Erhverv, skal UTS profilen være tilknyttet jeres EAN
nummer for at I kan modtage OIO UBL fakturaer fra TDC Erhverv. Hvis I ikke har en UTS profil, vil I i stedet modtage OIO
XML fakturaer fra TDC Erhverv.
Læs mere om OIO UBL, NemHandel og udveksling af
elektroniske fakturaer på Digitaliseringsstyrelsens
hjemmeside: http://www.digst.dk/It-loesninger/NemHandel

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 forsyningsvirksomheder anvender. Det offentlige stiller kontrolværktøj
og oversætter (stylesheet) til rådighed. Sidstnævnte gør det
muligt at se og læse vores fakturaer på skærmen til kontrolformål.
OIO XML leveres gennem VANS-netværket. VANSløsningen
kræver, at man har eller får en opkobling til en VANS leverandør,
f.eks. TrueCommerce eller KMD. Desuden kræves en elektronisk
adresse i form af EAN nummer, som formidles gennem GS1
Denmark på http://www.gs1.dk/. EAN nummeret skal være
aktivt for at kunne genkendes af alle VANS leverandører.
Der er mulighed for, at modtage faktura dokumentation i
Excel i særskilt e-mail, hver gang der faktureres.
PDF
Fakturaer kan fremsendes i det velkendte PDF format, der
kan lette distribution og arkivering. Fakturaen fremsendes
som vedhæftet dokument i en e-mail.
På fastnet- og bredbåndskonti er der mulighed for, at
modtage faktura dokumentation i Excel i særskilt e-mail,
hver gang der faktureres.
EDI Fact
EDI Fact er en international UN-standard for elektronisk
dataudveksling mellem forskellige parter. TDC Erhverv anvender standarden til et elektronisk fakturaformat. For at kunne
modtage og viderebehandle EDI Fact-baserede leverancer,
er det nødvendigt at have et oversætterværktøj til
rådighed. Det er software som er indrettet efter det.
Softwaren kan f.eks. fås hos en VANS leverandør. EDI Fact
kan leveres gennem VANS netværket på nøjagtig samme
måde og under samme betingelser som beskrevet under
OIO XML.
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 Erhverv’s fakturaer. Formatet er meget velegnet til indlæsning i Office værktøjer f.eks.
Excel eller Access. EDI Light leveres som vedhæftede filer i
signerede e-mails eller gennem VANS netværket.
Kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information
om Elektronisk Fakturering er du velkommen til at kontakte
TDC Erhverv på 70 70 90 90.

Der er mulighed for at modtage fakturadokumentation i
Excel i særskilt e-mail, hver gang der faktureres. På fastnetog
bredbåndskonti er der mulighed for at der indlejres et
PDF dokument i OIO UBL forsendelsen.
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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
fremsendt ved overgang til elektronisk fakturering, men
blot vise, hvordan formatet ser ud.

