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Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer 

til ALD Automotive/ NF FLeet.  

De væsentligste årsager til at ALD Automotive/ NF Fleet har valgt TrueLink er: 

 at TrueLink tilbyder et invitations- og tilmeldingssystem der overholder SKAT’s regelsæt om 

udvekling af digitale fakturaer. 

 At ALD Automotive/ NF FLeet modtager i OIOXML-format.  

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

faktureringssystemer 

 At TrueLink tilbyder arkiv og sporbarhed for både afsender og modtager 

 

Oprettelse som medlem på www.truelink.dk 

Hvis ikke du allerede benytter 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: 

http://www.truelink.dk/
http://www.truelink.dk/
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Ved at følge oprettelsesguiden bliver du oprettet og klar til at kunne invitere ALD Automotive/ NF 

Fleet.  

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

Når du er oprettet skal du logge dig ind på TrueLink for at komme videre med din invitation til ALD 

Automotive og NF Fleet.  

Ved oprettelse som medlem, har du fået tilsendt en mail med et brugernavn og et kodeord, som du 

skal bruge, når du skal logge ind på TrueLink.  
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Klik på Log Ind for at logge dig på TrueLink: 

 
 

Invitation af ALD Automotive/ NF FLeet 

TrueLink tilbyder mulighed for indgåelse af digital udvekslingsaftale mellem dig som afsender og din 

kunde. Den indgåede aftale arkiveres i TrueLink som dokumentation for kundens accept. 

 

Du har mulighed for at læse mere om regelsættet for udveksling af digitale fakturaer i Skats 

vejledning. 

 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2068792&chk=211047
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2068792&chk=211047
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Vælg menupunktet "Mine TrueLink Kunder" under "Fakturaafsendelse": 

 

 

Det er herfra, at du skal invitere dine kunder, så de kan modtage elektroniske fakturaer fra dig.  

BEMÆRK! Du skal lave 2 invitationer, 1 til ALD Automotive og 1 til  NF Fleet.  

Klik på punktet Invitér.  

 

 

 

 

Udfyld alle relevante kundeoplysninger omkring ALD Automotive/ NF Fleet.  

 Benyt kundens kundenr. fra dit økonomisystem. 

 Benyt kundetype ”B2B erhvervskunder” 

 Det er meget vigtigt, at du anvender det korrekte EAN nr. 

 

Oplysninger: 
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EAN 5790001866907 

ALD Automotive A/S 

Taastrupgårdsvej 28 

2630 Taastrup 

Tlf.: 33558000 

Kontaktperson: Ulrik Weiss 

E-mail: thomas.pedersen@aldautomotive.com 

EAN 5790001866914 

NF Fleet A/S 

Helgeshøj Allé 21 

2630 Taastrup 

Tlf.: 33336868 

Kontaktperson: Ulrik Weiss 

E-mail: thomas.pedersen@aldautomotive.com 

 

Eksempel på invitation: 

 

Når du har indtastet kundeoplysningerne vælger du knappen "Inviter kunde" og invitationen afsendes 

til modtageren.  

Herefter skal modtageren acceptere din invitation, inden du kan sende dine elektroniske fakturaer. Du 

vil blive adviseret via mail om, at modtageren har accepteret.  

Invitation af kunder til modtagelse af elektronisk faktura, kan anvendes overfor alle dine 

erhvervskunder.  

Har du mange, så kontakt TrueLink Kundecenter på 79 30 78 33 for at høre, hvordan vi kan hjælpe 

dig med et samlet forløb, hvor vi tager os af det praktiske. 

Køb klip til TrueLink  

På www.truelink.dk/kobklip kan du læse om hvordan du køber klip, for at kunne afsende dine 
fakturaer. 

Krav til din faktura til ALD Automotive/ NF FLeet 

mailto:thomas.pedersen@aldautomotive.com
mailto:thomas.pedersen@aldautomotive.com
http://www.truelink.dk/kobklip
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Udover de standard felter, der findes på en faktura, skal din faktura til ALD Automotive/ NF FLeet også 

indeholde følgende:  

Bilregistreringsnummer: Der skal indtastes registreringsnummer ved enhver fakturering til 

ALD Automotive og NF Fleet 

Kilometerstand:  Der skal indtastes aktuel kilometerstand ved enhver fakturering til 

ALD Automotive og NF Fleet 

Rekvisitionsnummer Du skal altid indhente et rekvisitionsnummer hos ALD/NF Fleets 

Tekniske Afdeling inden en reparation / serviceeftersyn 

igangsættes.  

 

Teknisk Afdeling kan kontaktes på tlf.: 33 55 80 80  – alternativt 

kan du anvende ALDs webbaserede rekvisitionssystem på 

www.aldsupplier.dk.  

Varekode: Ved enhver fakturering til ALD Automotive og NF Fleet, skal ALD 

Automotive og NF Fleets varekodetabel anvendes ved kodning af 

fakturaer. 

 

Bemærk – for at øge informationsniveauet skal du bruge din egen 

varekodetekst, f.eks. ”udskiftning af bærearm i hs”.  

 

Fakturareference: Oprindeligt fakturanummer: anvendes KUN ved kreditnota 

 

 

  

http://www.aldsupplier.dk/
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For kunder der ikke kan sende fakturaer fra eget økonomisystem 

Hvis dit økonomisystem ikke kan danne det faktura format der kræves, kan du benytte Tast-selv 

funktionen i TrueLink. 

TrueLink har udarbejdet 2 skabeloner, som du skal anvende, når du skal sende til henholdsvis ALD 

Automotive og NF Fleet.  

Før du kan sende en faktura fra Tast-selv, skal du oprette dig som medlem på TrueLink, købe klip til 

forsendelse, invitere din kunde og modtage kundens godkendelse. 

Anvend Tast-selv 

På Tast-selv funktionen kan du indtaste dine fakturaer i skabelonerne til hhv. ALD Automotive og NF 

Fleet, for at få dem sendt elektronisk.  

 Du logger på TrueLink fra www.truelink.dk 

 Vælger menuen ”Tast-selv” 

 Vælger ”Opret ny” 

 Her vælger du skabelon i feltet ”Vælg skabelon til” 

Sådan udfylder du fakturaskabelonen: 

 Oplysninger for hhv. kunde og leverandør hentes automatisk ved valg af skabelon. 

 Oplysninger under fakturainformation skal udfyldes. 

 Oplysninger på varelinien udfyldes med: 

o Egen varenr. og tekst 

o Markeres feltet ”Gem”, gemmes varenummer og varetekst .  

o Varekoden vælges ved at klikke på pilen i feltet, og klikke på det ønskede varenr. 

o Dato vælges ved hjælp af kalenderen 

o Antal, pris og rabat udfyldes og enhedspris netto beregnes. 

o Moms på linien markeres/fjernes. 

 Oplysninger til betaling udfyldes.  
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Sådan ser skabelonerne ud: 

 

ALD Automotive: 
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NF Fleet 
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For kunder, der i dag kan sende elektroniske fakturaer fra eget økonomisystem 

Kan du i dag sende elektroniske fakturaer f.eks. til det offentlige fra dit økonomisystem, er der behov 

for at din it-leverandør indarbejder de ekstra felter i den elektroniske fil, som økonomisystemet 

danner.  

Du skal kontakte din sædvanlige it-leverandør for at få felterne indarbejdet i dit økonomisystem. Link 

til en teknisk beskrivelse af felterne finder du på www.truelink.dk/ALD. Når felterne er indarbejdet i 

den elektroniske fil, kan filen sendes med TrueLink Klienten, som skal installeres på din pc.  

Priser 

Det er gratis at blive medlem på Truelink og du betaler kun en fakturaafgift for at sende den 

elektroniske faktura til dine kunder. 

 

Du køber et antal klip til fakturaer, som indsættes på din konto. Når du sender fakturaer via TrueLink 

Klient eller taster ind via Tast-selv reduceres din konto.  Fakturaafgiften starter ved en pris på kr. 4,50 

og jo flere klip du køber, jo billigere bliver prisen på klippene. 

Ønsker du at invitere flere af dine kunder til at modtage fakturaer via TrueLink, kontakt 

Kundecenter@truelink.dk.   

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 

mailto:Kundecenter@truelink.dk
mailto:Kundecenter@truelink.dk

