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TrueLink har i samarbejde med SEGES indbygget nødvendige kontroller, så dine kunder i DLBR kan modtage 
dine fakturaer uden problemer. 
 
TrueLink understøtter alle gængse økonomisystemer, som kan sende e-fakturaer. Det er gratis at 
downloade TrueLink Klienten, som udfører en sikker forsendelse af dine fakturaer til TrueLinks elektroniske 
omstillingsbord.  
Som alternativ til at sende fakturaerne direkte fra dit økonomisystem, tilbyder TrueLink en TastSelv løsning, 
hvor du let kan oprette nye fakturaer eller genbruge de tidligere sendte og derved gøre din fakturering 
effektiv.  
TrueLinks prissætning er let gennemskuelig – her er ingen oprettelsesgebyr, abonnementsomkostninger 
eller lignende. Du betaler pr. faktura, du sender - og får som medlem adgang til en række gratis services, 
som f.eks. arkiv, support mv. 

Sådan kommer du hurtigt og let i gang  
 

1. Opret din virksomhed gratis i TrueLink: Bliv medlem 

2. Køb fakturaklip  

3. Send din e-faktura fra dit økonomisystem eller fra TrueLink TastSelv.  

e-fakturaer til dine kunder i DLBR direkte fra dit økonomisystem  
Hvis du ønsker at sende e-fakturaerne direkte fra dit økonomisystem, skal du installere TrueLink klienten, 

som udfører en sikker forsendelse af dine fakturaer til TrueLinks elektroniske omstillingsbord.  

DLBR stiller krav om, at købers CVR-nummer skal fremgå af fakturaen. Du skal derfor sikre, at fakturaerne 

overholder kravet, inden de afleveres til TrueLink. Hvis kravet ikke er overholdt, vil fakturaen blive afvist af 

TrueLink. 

Du finder her de tekniske krav til fakturaen afhængigt af hvilket format, dit økonomisystem danner: 

- e-faktura i OIOUBL format til kunder i DLBR 

- e-faktura i OIOXML format til kunder i DLBR 

- e-faktura i ASPECT4 format til kunder i DLBR 

 

  

http://www.truelink.dk/Fakturaklip.829.aspx
https://tastselv.truelink.dk/EnovationConnectorAdministrationTool/StartWizardCmd.do?ph=1&pfpt=1&pesp=0&pelf=0
http://www.truelink.dk/Køb-klip-.595.aspx
http://www.truelink.dk/page868.aspx
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e-fakturaer til dine kunder i DLBR via TrueLink TastSelv 
Har du ikke et økonomisystem, som kan danne en e-faktura, eller har du bare et begrænset antal fakturaer 
til de samme kunder hos DLBR igen og igen, så er TrueLink TastSelv et godt valg. Med TrueLink TastSelv kan 
du let lave nye fakturaer eller genbruge de tidligere sendte og derved gøre din fakturering effektiv.  
 
Ved oprettelse af fakturaen i TastSelv vælger du DLBR skabelonen, og vi sikrer dermed, at fakturaen sendes 
til det korrekte GLN-nummer og validerer samtidig for, at fakturaen indeholder de nødvendige oplysninger. 

 

e-faktura i OIOUBL format til dine kunder i DLBR 
DLBR stiller krav om, at købers CVR-nummer fremgår af fakturaen/kreditnotaen, og du har derfor 2 

muligheder for at opfylde dette krav. Uanset hvilken af de 2 nedennævnte metoder, du anvender, vil 

fakturaens videre forløb til modtager være det samme. 

e-fakturaen sendes til købers CVR-nummer 

Købers CVR-nummer angives i følgende felt i fakturaen/kreditnotaen: 

- AccountingCustomerParty/Party/EndpointID 

 

e-fakturaen sendes til DLBRs GLN-nummer 5790002130144 

DLBRs GLN-nummer 5790002130144 angives i følgende felt i fakturaen/kreditnotaen: 

- AccountingCustomerParty/Party/EndpointID 

Købers CVR-nummer angives i et (eller flere) af følgende felter i fakturaen/kreditnotaen: 

- AccountingCustomerParty/Party/PartyIdentification/ID  

- AccountingCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID  

- BuyerCustomerParty/Party/PartyIdentification/ID  

- BuyerCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID  

- AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID  

- AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name  

- OrderReference/ID  
 

  



DLBR på TrueLink.dk 

3 
 

e-faktura i OIOXML format til dine kunder i DLBR 
DLBR stiller krav om, at købers CVR-nummer fremgår af fakturaen/kreditnotaen, og du skal derfor sikre dig, 

at nedenstående krav er overholdt. 

DLBRs GLN-nummer 5790002130144 angives i følgende felt i fakturaen/kreditnotaen: 

- BuyersReferenceID 

Købers CVR-nummer er angivet i et (eller flere) af følgende felter i fakturaen/kreditnotaen: 

- ReferencedOrder/BuyersOrderID 

- BuyerParty/ID 

- BuyerParty/BuyerContact/ID 

- BuyerParty/BuyerContact/Name  

e-faktura i ASPECT4 format til dine kunder i DLBR 
DLBR stiller krav om, at købers CVR-nummer fremgår af fakturaen/kreditnotaen, og du skal derfor sikre dig, 

at nedenstående krav er overholdt. 

DLBRs GLN-nummer 5790002130144 angives i følgende felt i fakturaen/kreditnotaen: 

- BUYEREAN 

Købers CVR-nummer er angivet i et (eller flere) af følgende felter i fakturaen/kreditnotaen: 

- BUYERCVRNUMBER 

- BUYERREF – sættes op under debitorens internetoplysninger, hvor der oprettes O2 med ”CVR-

xxxxxxxx” (kundens CVR nummer). 

- CUSTOMERORDERNO  

- ATTENTIONPERSON 

 

Hvis din faktura afvises 
En faktura, der sendes til en kunde i DLBR via EAN 5790002130144, og hvor der i fakturaen er påført 

kundens CVR nummer, kan alligevel blive afvist af SEGES med fejlmeddelelsen ”640-003 Faktura mangler 

kundens samtykke. Faktura kan ikke modtages. Kontakt o90support@seges.dk for yderligere info”. 

Afvisningen sker i NemHandelsdialogen, og fakturaen placeres i TrueLink Superforsendelse, hvorefter 

afsender samt VFL adviseres. 

Den pågældende afvisning betyder, at afsender ikke har indgået aftale med DLBR om at sende elektroniske 

faktura er. Dette er en sag mellem afsender (dvs. landmanden) og DLBR, og har intet med TrueLink at gøre. 

 

Afsender har følgende muligheder: 

mailto:o90support@seges.dk
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- Slette fakturaen i TrueLink Superforsendelse og fremsende fakturaen på anden vis til modtager. 
- Kontakte o90support@seges.dk med henblik på at få modtager til at indgå aftale – og dernæst 

gensende fakturaen fra TrueLink Superforsendelse, når samtykke er opnået.  
 

 

mailto:o90support@seges.dk

