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1 Formål  
Formålet med denne vejledning er at give tilbudsgiverne et opslagsværk i TrueTender, så de 

hurtigt og nemt kan navigere rundt, og bruge systemet optimalt. 

 

  

2 Adgang 
2.1 Adgang via tender.truelink.dk 
Via en internetbrowser, vælges 

www.tender.truelink.dk, og hvis din virksomhed 

allerede er oprettet, indtastes e-mailadresse og 

kodeord og klik Log ind eller se afsnit 2.3 Opret 

virksomhed som tilbudsgiver. 

 

 

2.2 Adgang via link til opgave 
Hvis du som tilbudsgiver har modtaget et link til en pågældende opgave, klikkes på linket og du 

kommer til forsiden af opgaven i TrueTender. 

 

 
 

Klik på Se materiale for at åbne opgaven. 

Du vil herefter blive bedt om at logge ind i TrueTender. 
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2.3 Opret virksomhed som tilbudsgiver 
Har din virksomhed ikke tidligere været bruger af TrueTender, kan den oprettes ved at klikke på 

Opret dig som ny tilbudsgiver nederst i loginbilledet. 

 

 
 

 

I det efterfølgende skærmbillede 

indtastes nu alle oplysninger i felterne 

og din virksomhed oprettes som 

tilbudsgiver ved at der afsluttes med at 

klikke Opret 

 

Din virksomhed har nu adgang til 

TrueTender. 

 

Bemærk at hvis en af dine kolleger 

allerede har oprettet din virksomhed, så 

bliver du ikke bremset, du kan OGSÅ 

oprette den. Systemmæssigt er I IKKE 

knyttet sammen fordi I er oprettet med 

hver jeres organisations-id. Se i øvrigt 

Administrator Vejledningen for oprettelse af brugere. 
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2.4 Glemt adgangskode 
Ved glemt adgangskode klik på Glemt dit kodeord? nederst til højre på log in siden. 

 

Indtast din e-mailadresse 

og vælg Send mail og 

koden bliver sendt pr. e-

mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Menu 
I venstre side er der en navigationsmenu, som altid er tilgængelig.  

Menuen vises som udgangspunkt kun med ikoner og bruges til at navigere rundt i systemet.  

Ved at holde musen over ikonet, åbnes menuen, så teksten kan læses og punktet kan vælges. 

 

Ved at klikke på cirklen i toppen af menuen, kan man 

til- og fravælge hjælpeteksterne. 

 

Overblik – Overbliksbillede. 

 

Udbudsoverblik – Overblik over udbud. 

 

Administration – Side for administration af brugere 

(Kun tilgængelig for administratorer. Se også 

Administrator Vejledningen).  

 

 

 

 

3.1 Hjælp & Support 
Er der brug for hjælp eller support, vælges punktet Hjælp & Support nederst i menulinjen, her 

dirigeres man til https://www.truelink.dk/tendersupport, hvor Support vælges i topmenuen. 

 

Du kan også skrive til kundecenter@truelink.dk.  

  

Du vil blive kontaktet snarest muligt af TrueLink kundecenter. 

 

Eller ring til support telefonen 79 30 78 33 og indtal en besked, så kontaktes du snarest muligt.  
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4 Overblik  
Overblikket i menuen, viser et samlet overblik over tilbudsgiverens tilmeldte udbud og 

notifikationerne herpå. 

Man kan enkelt og hurtigt gå til tilbudsgiverens tilmeldte udbud og se de seneste notifikationer 

fra ordregiverne. 

 

 
 

 

 

5 Udbudsoverblik  
I udbudsoverblikket er det muligt at se og/eller søge efter et udbud, som er offentliggjort. 

Under søgeboksen vises alle offentliggjorte udbud og ved at klikke på det enkelte udbud, åbnes 

udbuddet.  
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5.1 Søgekriterier 
Skriv søgeordet i feltet Søg…  

 

Vælg evt. hvilken status udbuddet har eller hvilken udbudsform du ønsker at søge i, i henholdsvis 

boksen med Status eller Udbudsform. 

Vælg om der kun skal søges i egne udbud. 

 

Under søgeboksen vises alle offentliggjorte udbud og ved at klikke på det enkelte udbud, åbnes 

udbuddet.  

 

5.2 Se nyt udbud 
Ved at klikke på et af udbuddene, får man adgang til se de generelle oplysninger om udbuddet og 

ved at klikke på Se materiale, gives der adgang til at deltage i udbuddet og til at se dokumenterne 

i udbuddet.  
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6 Udbudsoversigt 
Detaljer om det enkelte udbud vises, når der klikkes ind på det specifikke udbud.  

 

 
 

Overbliksbilledet er opdelt i 8 områder: 

 

1 – Tidslinje 

2 – Overordnede udbudshandlinger 

3 – Spørgsmål 

4 – Notifikationer og beskeder 

5 – Udbudsoplysninger 

6 – Mine dokumenter 

7 – ESPD Dokumenter 

8 – Udbudsdokumenter 

 

Nedenfor bliver områderne særskilt beskrevet. 
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6.1 Tidslinje 
Overblik over tidsforløbet på udbuddet.   

 

Tidslinjen kan rykkes ved at klikke på pilene i hver sin ende af skalaen. 

 

6.2 Overordnede udbudshandlinger 
Dette område indeholder den aktuelle status, samt indeholder de handlinger, der kan eller skal 

udføres. 

 

Ikoner som viser aktuel status: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knapper hvor der skal udføres en handling: 

 
 

Eksempler: 
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6.2.1 Aflevér tilbud 
Når tilbudsdokumenter er uploadet i boksen Mine dokumenter og ESPD-dokumentet er udfyldt 

klikkes på Aflever tilbud for at synliggøre ansøgningen eller tilbuddet hos ordregiver. 

 

 

Det skal bekræftes, at tilbuddet indeholder 

de efterspurgte oplysninger/dokumenter 

ved at sætte markering under Bekræftelse. 

 

For at det er muligt at aflevere tilbuddet og 

aktivere knappen Aflever tilbud skal 

markering sættes.  

 

 

Klik herefter på Aflever tilbud eller Luk for 

at afbryde/fortryde. 

 

 

 

6.2.2 Træk tilbage 
Det er muligt for tilbudsgiver at trække sin ansøgning eller sit tilbud tilbage, helt frem til udløb af 

ansøgning- eller tilbudsfristen. 

 

Klik på Træk tilbage 

 

 

Herefter skal det bekræftes, at man ønsker at 

trække sit tilbud tilbage. 

 

Der bekræftes ved at sætte markering ud for 

Jeg bekræfter hermed, at jeg er indforstået med 

at tilbuddet trækkes tilbage. 

 

Først når markeringen er sat, bliver knappen 

Træk tilbage aktiveret. 

 

Klik herefter på Træk tilbage eller Annuller for 

at fortryde. 
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6.3 Spørgsmål 
I boksen Spørgsmål kan der stilles spørgsmål til udbuddet. 

Spørgsmålene stilles enkeltvis. 

 

Egne stillede spørgsmål vises i boksen, med det seneste 

spørgsmål øverst.  

 

For at oprette et spørgsmål klikkes på  i øverste højre hjørne 

af spørgsmålsboksen. 

 

Herefter kommer et nyt pop-up billede, hvor selve spørgsmålet skrives. 

 

Der er 2 faner.  

Første fane er Spørgsmål hvor spørgsmålet skrives. 

 

Udfyld Henvisning, med en kort beskrivelse af hvad spørgsmålet 

drejer sig om - en slags overskrift. Skriv herefter selve spørgsmålet 

under Spørgsmål. 

 

Klik evt. på den anden fane Dokumenter, hvis der skal tilføjes 

dokumenter til spørgsmålet. 

 

 

Klik på Browse… for at åbne stifinderen og vælg den ønskede fil. 

 

Klik på Send for at sende spørgsmålet eller Luk for at fortryde. 

 

 

 

Spørgsmål bliver ikke besvaret direkte i TrueTender, men ordregiver uploader et samlet 

dokument med spørgsmål/svar for hele udbuddet i boksen Udbudsdokumenter.  

 

Det er muligt for tilbudsgiver, at stille spørgsmål efter at spørgefristen er udløbet. TrueTender 

giver en bemærkning til tilbudsgiver om at spørgefristen er udløbet. 

 

 

Det sendte spørgsmål, kan ses ved at klikke på overskriften, på det enkelte spørgsmål. 
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(eksempel på spørgsmål) 

 

Når spørgsmålet åbnes, vises selve spørgsmålet, hvem der 

har indsendt spørgsmålet, hvornår det er er indsendt, om 

det er indsendt før spørgefristens udløb og om der er 

vedhæftet dokumenter. 

 

 

Klik på Luk for at lukke spørgsmålet. 

 

 

 

 

 

6.4 Notifikationer og beskeder 
I boksen Notifikationer og beskeder ses alle notifikationer og beskeder fra ordregiver. Det kan 

f.eks. være underretning om prækvalifikation, delaftale er annulleret eller svar på spørgsmål. 

 

For at se notifikationen/beskeden klikkes der på den pågældende besked i boksen. En pop-up 

boks kommer frem, hvor beskeden fremgår og tidspunkt for afsendelse af beskeden. 

 

Hvis det er en underretning om f.eks. prækvalifikation, så kan underretningen hentes ved at 

klikke på Hent underretning inde i beskeden og underretningsdokumentet åbnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kundecenter@truelink.dk


Tilbudsgiver Vejledning   
 

TrueLink A/S  
Havneparken 1, 1 sal 7100 Vejle  Telefon 79 30 78 30  Fax 76 30 78 60  www.truelink.dk 

Kundecenter 79 30 78 33  e-mail: kundecenter@truelink.dk 
 Cvr nr. 31261430 
 

 

6.5 Udbudsoplysninger 
 

Boksen Udbudsoplysninger indeholder 

generelle informationer om det enkelte 

udbud, såsom udbudsform, antal delaftaler, 

antal CPV-kategorier, ordregiver og 

oplysninger om ordregiver.  

 

 

 

 

 

 

6.6 Mine dokumenter 
Dokumentområdet giver et overblik over alle tilbudsgiverens uploadede dokumenter i udbuddet, 

som f.eks. tilbuddet og tilhørende filer. 

 

Det er under Mine dokumenter, at tilbud mv. skal uploades, for at ordregiver kan se det. 

 

 
 

I boksen Mine dokumenter ses alle tilbudsgiverens indsendte ansøgninger, tilbud, 

forhandlingstilbud mv. Det sikrer overblik og adskillelse af alle tilbudsfaser.  

 

Mine dokumenter er opdelt i faner alt afhængig af ordregivers valgte udbudsform og afhængig af 

hvor man er i udbudsprocessen, vil de enkelte faner blive synlige. 

 

Den næste fane i udbuddet bliver først tilgængelig, når tidsfristen er udløbet. F.eks. ved et 

begrænset udbud, fremgår kun fanen Ansøgning frem til at ordregiver har prækvalificeret 

ansøgerne, derefter kommer fanen Tilbud, hvor man kan afgive tilbud, såfremt man som 

tilbudsgiver har status Udvalgt. Dokumenterne er synlige under den fane hvori de er uploadede. 

 

Dokumentet vises med navn, version og hvornår det senest er ændret. 

 

Dokumenter åbnes ved at klikke på dokumentnavnet eller ikonet for dokumentet. 

 

Dokumenter eller mapper kan slettes ved, at klikke på Skraldespanden til højre på linjen for det 

pågældende dokument. Dokumenter kan ikke slettes efter tidsfristen er udløbet. 
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Hvis du ikke er interesseret i udbuddet og dermed ikke ønsker at modtage notifikationer vedr. 

udbuddet, så kan du ved at trykke på Afmeld interesse for udbuddet afmelde sig udbuddet. 

Det er kun muligt at afmelde sig selv, hvis der ikke er uploadet dokumenter. Hvis du ikke 

længere er interesseret i udbuddet, men knappen Afmeld interesse for udbuddet ikke er synlig, så 

kan ordregiveren afmelde dig. 

 

6.6.1 Tilføj dokumenter 

Ved at klikke på  i øverste højre hjørne af dokumentboksen, gives der mulighed for at 

uploade ét eller flere dokumenter. 

 

 
 

 

Vælg om der skal laves en ny mappe, eller om der skal uploades ét eller flere dokumenter. 

 

6.6.1.1 Tilføjelse af et eller flere dokumenter 
 

Vælg – Nyt dokument 

 

 

Dokumenter kan tilføjes på 2 måder.  

Enten ved at trække filerne fra f.eks. 

stifinder og over i det grå felt i Tilføj 

dokumenter boksen eller ved at klikke på 

Browse… for at vælge de specifikke filer, 

der skal uploades. 

 

Det er muligt at tilføje flere filer på samme 

tid, ved at holde ctrl-tasten nede, mens 

filerne vælges. 

 

Nederst vises status for overførelse af 

dokumenterne til udbuddet.  

 

Klik Luk, når alle de ønskede filer er 

uploadet.  

 

6.6.1.2 Tilføjelse af en mappe 
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Vælg Ny mappe – angiv navn på mappen der skal oprettes.   

 

 

Klik på Opret mappe. 

 

 

 

 

Klik på mappen, som du ønsker at uploade filer i og klik på  – følg herefter vejledningen i 

punkt 6.6.1.1 Tilføjelse af et eller flere dokumenter. 

 

(Mappehierarkiet ses øverst i dokumentoversigten, så overblikket er bevaret). 

 

6.6.1.3 Tilføjelse af en mappe ved delaftaler 
Hvis der er delaftaler på det pågældende udbud, skal der oprettes en mappe pr. delaftale som der 

ønskes at byde på. Tilbudsdokumenterne uploades i mappen for den pågældende delaftale. 

 

Vælg Ny mappe   

 

 

Vælg – Opret mappe ud fra delaftale ved at klikke på 

linjen. 

 

Vælg den specifikke 

delaftale f.eks. Delaftale 1. 
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Navnet på mappen bliver automatisk udfyldt – Vælg Opret mappe 

eller Luk for at afbryde/fortryde. 

 

 

 

 

 

Mappen er nu oprettet i boksen Mine dokumenter og der kan uploades filer til den pågældende 

delaftale. Se evt. punkt 6.6.1. 

 

6.6.2 Overblik over faserne i udbuddet 
Ved hjælp af faneopdelinger, giver TrueTender et godt og hurtigt overblik over de enkelte faser i 

udbudsprocessen ved f.eks. udbud med forhandling. 

 

De enkelte faner bliver først aktive, når udbudsprocessen er kommet dertil. 

Der skal uploades filer for hver fane, såfremt der ønskes at afgive ansøgning eller tilbud i den 

enkelte udbudsfase. Derudover skal der klikkes på Aflever tilbud for at tilbuddet i fasen er 

afleveret til ordregiver og status ændrer sig til Afleveret. 

 

Eksempel på hvordan et udbud med forhandling med 3 forhandlingsrunder kan se ud. 

Ansøgning er uploadet og afleveret.  

(kun fanen Ansøgning, er synlig) 

 

Tilbudsgiveren er prækvalificeret og kan afgive tilbud. 

Status for tilbuddet er Udvalgt. 

Fanen Tilbud er synlig med det uploadede tilbud.  

(fanerne Ansøgning og Tilbud er synlige).  
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Tilbudsgiveren er videre til at afgive 1. forhandlingstilbud. 

Status for tilbuddet er Udvalgt. 

Fanen Forhandlingstilbud er synlig med det uploadede tilbud. 

(fanerne Ansøgning, Tilbud og forhandlingstilbud er synlige) 

 

Tilbudsgiveren er videre til at afgive 2. forhandlingstilbud.  

Status for tilbuddet er Udvalgt. 

Fanen Forhandlingstilbud er synlig med det uploadede tilbud. 

(fanerne Ansøgning, Tilbud, forhandlingstilbud og forhandlingstilbud er synlige) 

 

Tilbudsgiveren er videre til at afgive det endelige tilbud (3. forhandlingstilbud) 

Status for tilbuddet er Udvalgt. 

Fanen Forhandlingstilbud er synlig med det uploadede tilbud. 

(fanerne Ansøgning, Tilbud, forhandlingstilbud, forhandlingstilbud og forhandlingstilbud er 

synlige) 

 

Status for tilbuddet vil nu være Udvalgt, hvis tilbudsgiveren har afgivet det bedste tilbud og får 

tildelt kontrakten, ellers vil status være Ikke valgt. 

 

Hvis tilbudsgiveren f.eks. ikke blev valgt imellem 2. og 3. forhandlingstilbud ville status for 

tilbuddet være Ikke valgt og den sidste fane Forhandlingstilbud ville ikke være synlig, og det 

ville ikke være muligt at uploade dokumenter under Mine dokumenter. 

 

6.7 ESPD dokumenter 
Området giver et overblik over egne ESPD-dokumenter og ESPD-dokumenter fra evt. 

underleverandører. 
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6.7.1 Udfyld ESPD 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD-dokumentet. Dette gøres ved at vælge det grønne  i boksen. 

 

 
 

Klik på linjerne for hver del, for at åbne og udfylde de enkelte felter pr. del. TrueTender har 

udfyldt nogle af felterne på forhånd. 

 

Alle stjernemarkerede felter i ESPD’en, eksempelvis E-mail i Del II, afsnit A, SKAL udfyldes.  

 

 
 

Vælg Gem ESPD for at gemme ESPD-dokumentet eller Tilbage til udbud for at komme tilbage 

til udbuddet. 

 

ESPD Dokumenterne bliver først synlig for ordregiver, når det samlede tilbud afleveres. 

 

 

6.7.2 ESPD fra Underleverandør 
Såfremt en Underleverandør også skal udfylde en ESPD, sker dette ved at Tilbudsgiver aktiverer 

mailfunktionen under ESPD-dokumenter, ude til højre: 
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Herefter fremkommer en tekstboks hvor navn samt mailadresse på Underleverandør angives, og 

der trykkes Send link til underleverandør: 

 
– og systemet kvitterer med, at linket er sendt til Underleverandøren. 

 

 

Skal man udfylde ESPD’en som Underleverandør, har man fået tilsendt et link på mail, fra 

Tilbudsgiver. 

 

Via dette link kommer man ind på Udbuddet, og aktiverer det grønne  ude til højre: 

 
 

Herefter vælger man at oprette ESPD som underleverandør, med Tilbudsgivers mailadresse som 

reference (Det er vigtigt at bruge tilbudsgivers mailadresse som er angivet i den mail du 

modtager som Underrådgiver): 

 

 
 

Når der er trykket Opret ESPD, er proceduren efterfølgende den samme som ved almindelig 

udfyldelse af ESPD – se foregående afsnit. Forskellen er blot, at når der så trykkes Gem ESPD – 

så er dette ESPD synligt for Tilbudsgiver og ikke længere synligt for Underleverandøren. 
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6.8 Udbudsdokumenter 
I denne boks ses alle ordregiverens dokumenter vedr. udbuddet f.eks. udbudsbetingelser mv.  

  

Dokumenter åbnes ved at klikke på dokumentnavnet eller ikonet for dokumentet. 

 

Dokumenter vises med navn, version og hvornår de senest er ændrede. 

 

Alle dokumenterne kan downloades enkeltvis ved at klikke på ikonet under Handling eller samlet 

i en Zip-fil, ved at vælge Hent alle dokumenter. 

 

 

7 Hjælp/Support/Ansvar 
7.1 Hjælp/Support 
Se punkt 3.1 

7.2 Ansvar 
Som tilbudsgiver er du selv forpligtet til at holde dig ajour med udviklingen i udbuddet. 

TrueTender påtager sig ikke ansvaret for at e-mails havner i spamfiltre, uønsket post eller andet. 

Derfor er det vigtigt at holde sig ajour via TrueTender-applikationen og dermed opfange evt. 

notifikationer i god tid. 
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