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

til Nordania Leasing.  

 

De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: 

 

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

udvekling af digitale fakturaer. 

 At Nordania Leasing modtager i et fastfil format, som de færreste leverandører kan aflevere i, og 

TrueLink kan modtage forskellige formater afsendt fra leverandørerne og konvertere til Nordania 

Leasings fastfil format. 

 At TrueLink tilbyder både mulighed for Tast-selv og integration til de flest 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/
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Ved at følge oprettesesguiden, bliver du oprettet og klar til at kunne invitere Nordania Leasing.  

 

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 

Nordania Leasing.  

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.  

 

Klik på ”Log ind” for at logge dig på TrueLink: 
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Invitation af Nordania Leasing 

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. 
 
 

Vælg menupunktet "Mine TrueLink Kunder" under "Fakturaafsendelse".  

 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2068792&chk=211047
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2068792&chk=211047
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Det er herfra, at du skal invitere din kunde, så de kan modtage elektroniske fakturaer fra dig. Klik på 

punktet Invitér.  

 

 
 

Udfyld alle relevante kundeoplysninger omkring Nordania Leasing.  

 

Det er vigtigt at du benytter e-mail adressen nordania.teknik@nordania.dk  når du inviterer Nordania 

Leasing. 

 

Kundenummer er dit eget interne kundenummer til Nordania, men det er meget vigtigt, at det er på 

maksimum 8 cifre, ikke starter med 0 og ikke indeholder tegn eller bogstaver. 

 

Der skal IKKE udfyldes EAN nummer, da Nordania Leasing modtager fakturaerne direkte fra TrueLink. 

 

mailto:nordania.teknik@nordania.dk
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Når du har indtastet kundeoplysningerne, vælger du knappen "Inviter kunde" og invitationen afsendes 

til Nordania Leasing.  

 

Herefter skal Nordania Leasing acceptere din invitation, inden du kan sende dine elektroniske 

fakturaer. Du vil blive adviseret via mail om, at Nordania Leasing har accepteret. 

 

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

erhvervskunder.  Har du mange, så kontakt vores kundecenter på kundecenter@truelink.dk 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 til TrueLink, for at kunne 

sende dine fakturaer. 

 

mailto:kundecenter@truelink.dk
http://www.truelink.dk/kobklip
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Krav til din faktura til Nordania Leasing 

 

Udover de standard felter der findes på en faktura, skal din faktura til Nordania Leasing yderligere 

indeholde følgende:  

 

1. Km-stand 

2. Bil-reg. nr.  

3. Forhåndsgodkendelse – nr. der skal oplyses fra Nordania bl.a. ifm. aftale 

4. Oprindelig fakturanr. – oplyses på kreditnotaer 

5. Varekode på hver varelinie 

 

For kunder, der ikke kan sende fakturaer fra eget økonomisystem  

 

Hvis dit økonomisystem ikke kan danne det faktura format der kræves af Nordania Leasing, kan du  

benytte Tast-selv funktionen i TrueLink,  

TrueLink har udarbejdet en skabelon, som du skal anvende, når du skal sende til Nordania Leasing.  

  

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

forsendelse  

og have invitationen af Nordania Leasing godkendt.  

 

På Tast-selv funktionen kan du indtaste dine fakturaer i Nordania skabelonen for at få dem sendt 

elektronisk.  

Sådan ser skabelonen ud: 
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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 ekstra felter til Nordania Leasing 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/nordania. Når felterne er indarbejdet 

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

 

Når du sender fakturaerne via TrueLink klienten, skal du sende til det pseudo EAN nummer, som blev 

dannet ved invitation og tilmelding af Nordania. 

Du finder dette under ”Mine TrueLink kunder”. Klik på Nordania’s kundenummer. Pseudo EAN 

nummeret står i feltet EAN, og består af default 4 9-taller efter fulgt af et antal 0’er, kundenr. til 

Nordania og et check ciffer, i alt 13 cifre.  

http://www.truelink.dk/nordania
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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 på Kundecenter@truelink.dk eller telefon 79 30 78 33. 

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

