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Elektroniske fakturaer til Per Aarsleff A/S  - Vejledning til TrueLink 

Dette er en vejledning til at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer 

til Per Aarsleff A/S.  

 

De væsentligste årsager til, at Per Aarsleff A/S har valgt TrueLink, er: 

 at TrueLink tilbyder et invitations- og tilmeldingssystem, som sikrer et aftaleforhold, der 

overholder Momsbekendtgørelsen fra SKAT 

 TrueLink tilbyder både mulighed for Tast-selv og integration til de fleste gængse økonomi- 

og faktureringssystemer 

 TrueLink tilbyder arkiv og sporbarhed for både afsender og modtager 
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Oprettelse som medlem på www.truelink.dk 

Benytter du ikke TrueLink til at sende dine elektroniske fakturaer til f.eks. offentlige kunder 

eller andre kunder, er det første, du skal gøre, at oprette dig som medlem på 

 

www.truelink.dk.  

 

Klik på "Bliv Medlem" og følg guiden herfra: 

 

 
 

Ved at følge oprettesesguiden bliver du oprettet og klar til at kunne invitere Per Aarsleff A/S.  

Det er gratis at blive medlem, og der er ingen omkostninger forbundet med din oprettelse.  

 

Når du har oprettet dit firma, modtager du en e-mail med dit brugernavn og et kodeord. Det-

te skal du bruge, når du efterfølgende logger dig ind på TrueLink. 

 

 

 

http://www.truelink.dk/
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Invitation af Per Aarsleff A/S 

Log ind på TrueLink via vores hjemmeside www.truelink.dk  

 

Når du er logget ind, vælger du menuen "Mine TrueLink Kunder" som er placeret under "Fak-

turaafsendelse".  

 

 
 

Det er herfra, at du skal invitere din kunde (Per Aarsleff A/S), så de kan modtage elektroni-

ske fakturaer fra dig. Klik på punktet Invitér.  

 

 
 

Udfyld alle relevante kundeoplysninger omkring Per Aarsleff A/S. Du SKAL benytte e-mail 

adressen efak@aarsleff.com for at invitere bogholderiet hos Per Aarsleff A/S, der behandler 

fakturaer fra leverandører.  

http://www.truelink.dk/
mailto:efak@aarsleff.com
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Det er også meget vigtigt, at du anfører det korrekte kundenr., som Per Aarsleff A/S har i din 

virksomhed. Kundenr. må maximum være på 8 cifre og må ikke indeholde foranstillet ”0” el-

ler tegn. 

 

 

 
 

 

Når du har indtastet kundeoplysningerne, er du klar til at invitere Per Aarsleff A/S til at mod-

tage dine elektroniske fakturaer. Du klikker på punktet "Inviter kunde", og der bliver nu sendt 

en invitation fra din virksomhed til Per Aarsleff A/S.  

 

Herefter vil Per Aarsleff A/S godkende din invitation. Dette skal ske, inden du kan sende dine 

elektroniske fakturaer. Du vil blive adviseret via mail, når Per Aarsleff A/S har godkendt din 

invitation.  

 

Invitation og efterfølgende afsendelse af elektroniske fakturaer kan du naturligvis gøre over-

for alle dine erhvervskunder, som du ønsker at sende elektroniske fakturaer til. Har du man-

ge, så kontakt TrueLink for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med et samlet forløb, hvor vi 

tager os af det praktiske.  
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Afsendelse af elektroniske fakturaer til Per Aarsleff A/S 

Før du kan afsende dine fakturaer, skal du købe klip 

Du køber et antal klip, som indsættes på din konto. Minimum køb er 100 klip. Et klip kan 

sidestilles med et e-frimærke, og når du sender fakturaer via TrueLink reduceres din konto. 

 

Du kan læse mere om priser under afsnittet Priser 

 

Du kan købe klip via http://www.truelink.dk/K%c3%b8b-klip-.595.aspx 

 

 

Generelle krav til din faktura til Per Aarsleff A/S 

Når du har modtaget godkendelse af din invitation fra Per Aarsleff A/S, kan du gå i gang med 

at lave dine elektroniske fakturaer. 

 

Fakturaen til Per Aarsleff SKAL ALTID påføres konteringstreng/fakturamærkning.  

Eksempel på konteringsstreng: 

Indkøb til entreprise: Fx 123456-1-123-ABC 

Indkøb til anlægsmaskine: Fx 45147-962 

Omkostningsfaktura generelt: Fx 12345-123 

 

1.   Hvis du anvender Tast/selv-løsningen, skal disse informationer udfyldes i feltet ”Rekvi-

sitionsnr”. (Rekvisitionsnr. Overføres til OIOXML felt BuyersOrderId).  

 

2.   Sender du fra eget økonomisystem, skal konteringsstrengen placeres i 

<com:AccountCode> på hovedniveau i OIOXML eller i AccountingCost på hovedniveau 

i OIOUBL. 

Du skal evt. kontakte din it-leverandør af dit faktureringssystem, for at sikre at denne 

oplysning placeres i det rigtige felt, når du laver fakturaen. Ønskes yderligere informa-

tion eller vejledning om konteringsstreng, kan dette ske ved henvendelse på mail til: 

efak@aarsleff.com 

 

Se evt. yderligere beskrivelse vedr. kontering her: 

http://www.truelink.dk/Vejledninger-til-TrueLink.813/Per-Aarsleff---Kontering.65.aspx 

http://www.truelink.dk/Fakturaklip.829.aspx
http://www.truelink.dk/K%c3%b8b-klip-.595.aspx
mailto:efak@aarsleff.com
http://www.truelink.dk/Vejledninger-til-TrueLink.813/Per-Aarsleff---Kontering.65.aspx
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For dig, der i dag ikke sender elektroniske fakturaer eller benytter LæsInd 

Benytter du Læs-Ind bureauer, kan du opnå en billigere måde at sende dine fakturaer elek-

tronisk på ved at benytte TrueLink.  

Her er muligheden at benytte Tast-selv-funktionen på TrueLink, hvis du i dag har få faktura-

er, eller hvis dit økonomisystem ikke kan danne en OIOXML fil. 

 

På Tast-selv-funktionen kan du indtaste dine fakturaer manuelt for at få dem sendt elektro-

nisk. For at sende fakturaen videre til Per Aarsleff A/S, skal du bruge det beregnede EAN-nr., 

der auto-genereres af TrueLink, når Per Aarsleff A/S godkender invitationen. Dette findes un-

der "Mine TrueLink kunder". Det består altid af fire 9-taller; efterfulgt af det kundenr. som Per 

Aarsleff A/S har hos dig på op til 8 cifre, og så et kontrolciffer.  

 

F.eks. 9999001234569 (se nedenstående) 

 
 

Det beregnede EAN-nummer skal du sætte ind i det felt, der hedder EAN-lokationsnr. på 

Tast-selv-fakturaen. 

Du kan finde en vejledning til Tast-selv på: 

http://www.truelink.dk/Vejledninger.813.aspx?recordid813=29 

 

 

For dig, der i dag kan danne elektroniske fakturaer i eget økonomisystem 

Hvis du kan danne dine fakturaer elektronisk i det økonomisystem, kan du sende dem via 

TrueLink. Du skal oprette dig som medlem på TrueLink, da Per Aarsleff A/S har valgt at mod-

tage fakturaer direkte fra TrueLink, og du skal gennemføre invitations- og tilmeldingsforløbet. 

http://www.truelink.dk/Vejledninger.813.aspx?recordid813=29
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Det beregnede EAN-nr., der dannes, når Per Aarsleff A/S godkender din invitation, skal ind-

sættes på kunden (Per Aarsleff A/S) i dit økonomisystem, på samme måde som på dine of-

fentlige kunder.  

 

Fremover kan du også sende alle andre elektroniske fakturaer og andre dokumenter via True-

Link. Vi anbefaler, at du tager fat i din sædvanlige it-konsulent for at få hjælp til at installere 

og opsætte TrueLink-klienten, som er et lille stykke gratis værktøj, der kan sende og hente 

fakturaerne og andre elektroniske dokumenter til TrueLink. 



 

Per Aarsleff A/S leverandør-vejledning til TrueLink og elektroniske fakturaer 

- 8 - 

10-09-2014 

 

Har du bilag/specifikationer til dine elektroniske fakturaer 

 

Med TrueLink har du mulighed for at vedhæfte dine bilag/specifikationer på dine fakturaer. 

 

Bilaget skal vedhæftes i TIFF eller PDF format.  

 

I Tast-selv-skabelonen kan du vedhæfte bilag/specifikationerne, når du opretter en faktura. 
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Hvis du sender fra dit økonomisystem, kan du få den elektroniske faktura gemt i Udbakke 

under punktet Fakturaafsendelse. Herfra kan du vedhæfte bilaget. Læs mere i vejledningen til 

administration af TrueLink under ”Udbakke og bilag til fakturaer”: 

 

http://www.truelink.dk/media/vejledning_til_truelink_ad.pdf 

 

Priser 

Det er gratis at blive medlem på Truelink, og du betaler kun for at sende den elektroniske 

faktura og eventuelle bilag til Per Aarsleff A/S i form af klip, der trækkes fra din konto. Du 

kan se priser på www.truelink.dk/priser. 

 

Har du brug for hjælp undervejs? 

Du vil altid kunne kontakte TrueLinks Kundecenter ved spørgsmål til, hvordan du kommer i 

gang med at benytte TrueLink, eller hvis du løber ind i problemer undervejs.  

 

Du kan kontakte vores Kundecenter her: 

 

E-mail: kundecenter@truelink.dk 

Telefon: 79 30 78 33 

 

  

http://www.truelink.dk/media/vejledning_til_truelink_ad.pdf
http://www.truelink.dk/priser
mailto:kundecenter@truelink.dk

