
TrueTrade Quick-guide
Dette er en Quick-guide til TrueTrade. Vejledningen er skærm-venlig, men kan også printes. Du kan trykke på alle felter med blå 

baggrund og du vil blive guidet videre til det aktuelle afsnit.

0. Overblik                                     

1. Udfyld Excel til katalog opdatering                                    

2. Upload Katalog opdatering  i TrueTrade

3. Godkend / Publicér

4. Udfyld Excel til Prisbog                                     

5. Upload Prisbog opdatering  i TrueTrade

Tjekliste



1. Katalog opdatering 
(stamdata)

3. Godkend/publicér 
Leverandør stamdata

2. Upload i TrueTrade

TrueTrade
Kunde

Katalog hos 
Kunde 1

Kunde 1 godkender

TrueTrade
Kunde

Katalog hos 
Kunde 2

Kunde 2 godkender

Tilbage til Forsiden

5. Upload i TrueTrade

4. Prisbog
Kunde 1

4. Prisbog
Kunde 2

5. Upload i TrueTrade

Alle priser er fiktive

TrueTrade overblik



Udfyld Excel til katalog opdatering - hovedoplysninger 

Følgende kolonner skal som minimum udfyldes som hovedoplysninger:

OBS: Varer vil først være synlige/tilgængelige fra denne dato

Øvrige kolonner, se formatbeskrivelse på https://www.truelink.dk/e-katalog

Eksempel på hovedoplysninger

Kolonner må ikke slettes!!
Vareoplysninger Tilbage til ForsidenOverblik

Alle priser er fiktive

https://www.truelink.dk/e-katalog


Udfyld Excel til katalog opdatering - vareoplysninger 

Følgende kolonner skal som minimum udfyldes som vareoplysninger:

Øvrige kolonner, se formatbeskrivelse på www.truelink.dk/e-katalog

Klik              for at se eksempel på vareoplysninger 

For varer med punktafgifter, klik            for at se beskrivelse af kolonner 

Kolonner må ikke slettes!!

Hovedoplysninger Tilbage til ForsidenOverblik

her

her



Udfyld Excel til katalog opdatering – Eksempel på vareoplysninger 
Eksempel på vareoplysninger – udfyldt med obligatoriske oplysninger

Kolonnerne AP-BZ vises ikke i eksemplet herover, da kolonnerne ikke er obligatoriske.

Øvrige kolonner, se formatbeskrivelse på www.truelink.dk/e-katalog

Kolonner må ikke slettes!!

Hovedoplysninger Tilbage til ForsidenOverblikVareoplysning



Kolonnerne N-R (punktafgift 1), S-W (punktafgift 2), X-AB (punktafgift 3), AC-AG (punktafgift 4), udfyldes kun ved varer med punktafgifter, ellers skal 
kolonnerne ikke være udfyldte. 

Varer med punktafgift – udfyldes pr. afgift: Afgiftskode, Afgiftsområdekode, Afgiftsprocentsats eller Afgift fast beløb enhed, samt beløb

Eksempler herunder:

- Række 4 - Vare med punktafgiften – ”Afgift af PVC-folier” – fast beløb kr. 109,89 pr. karton, Folier fremstillet af blød PVC

- Række 5 - Vare med punktafgiften – ”Afgift af PVC-folier” – procentsats 10, Folier fremstillet af blød PVC

3130 = Afgift af PVC-folier, 139=Folier fremstillet af blød PVC

Udfyld Excel til katalog opdatering – vareoplysninger afgifter

Hovedoplysninger Tilbage til ForsidenOverblikVareoplysning



Behandling af katalogopdatering Tilbage til ForsidenOverblik

Upload Katalog opdatering i TrueTrade

1. Under menuen Katalog – klik [Upload katalogopdatering]

2. Find katalogopdateringsfilen – klik [Upload katalogopdatering]

3. Katalogopdatering indlæses og valideres.

Valideret = Klar til behandling



Godkendelse / publicering af katalog opdatering (stamdata)

Upload

ID fra fil

OBS: Se Vejledning for leverandører for yderligere beskrivelse

Hovedoplysninger Tilbage til ForsidenOverblikVareoplysning



Udfyld Excel til Prisbog- hovedoplysninger 

Følgende kolonner skal som minimum udfyldes som hovedoplysninger:

Øvrige kolonner, se formatbeskrivelse på https://www.truelink.dk/e-katalog

Eksempel på hovedoplysninger

Kolonner må ikke slettes!!

Nye prisbøger sendes:

- Ved prisstigninger

- Tilføjelse af varer til sortimentet hos kunden

- Når varer udgår fra leverandørens sortiment

- Prisbogen skal altid være komplet = indeholde alle varer kunden skal 
kunne bestille på den pågældende aftale

Vareoplysninger Tilbage til ForsidenOverblik

https://www.truelink.dk/e-katalog


Udfyld Excel til Prisbog- vareoplysninger 
Følgende kolonner skal som minimum udfyldes som vareoplysninger:

Eksempel på vareoplysninger

Kolonner må ikke slettes!!

Hovedoplysninger Tilbage til ForsidenOverblik



Upload Prisbog i TrueTrade

Prisbogsoversigt Tilbage til ForsidenOverblik

1. Under menuen Prisbøger – klik [Upload prisbog]

2. Find prisbogsfilen – klik [Upload prisbog]

3. Prisbogen indlæses.



Prisbogsoversigt

Prisbøger behandles af kunden, medmindre leverandøren har 
opsætning Godkend prisbog, inden prisbogen sendes til kunden.
Se Vejledning for leverandører for yderligere beskrivelse.

Hovedoplysninger Tilbage til ForsidenOverblikVareoplysning

Upload

ID fra fil



Tjekliste

❑Invitation modtages fra Kunde

❑Tilmeldelse i TrueLink

❑Opsæt ordremodtagelse i TrueLink

❑Katalog opdatering (stamdata) sendes 

❑Katalog opdatering behandles / publiceres

❑Aftale reference udleveres af Kunden

❑Prisbog sendes til Kundens CVR-nr med Aftale reference.

Tilbage til Forsiden


