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Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) 

Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle 

offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle 

elektroniske fakturaer. 

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en 

opsætning i Navision-løsningen. 

Opsætningen i selve systemet er imidlertid ikke tilstrækkelig til at komme i 

gang med at sende fakturaer elektronisk til de offentlige kunder. 

Følgende, som JMA kan hjælpe med, skal også foretages: 

 1. Der skal indledes samarbejde med en VANS netværksudbyder, 
som sørger for transporten af den elektroniske faktura. 

 2. Der skal etableres en elektronisk beskyttet transportvej (en såkaldt 
VPN-Tunnnel) imellem din virksomhed og VANS udbyderen.  

 3. Der skal installeres noget software på jeres udstyr, som leveres af 
VANS udbyderen. Dette software sørger bl.a. for, at fakturaerne 
afsendes en gang dagligt (om aftenen). 

Opsætning 

 

Under Maskinhandel – Opsætning – DSM Opsætning skal der på 

fanebladet Generelt, under punktet Moduler, sættes flueben i feltet 

’Anvend OIOXML’. 
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Under Salg & Marketing – Opsætning – Salgsopsætning skal der angives 

en stivej på fanebladet OIOXML, således at de elektroniske fakturaer, 

kreditnotaer, rykkere og rentenotaer placeres det korrekte sted på 

netværket: 

 

 

Hosting: \\Dsm02\kundedata$\xnr\DNCOM\Outbox 

Egen server: \\navn naviserver\DNCOM\outbox\ 

Denne placering skal være identisk med den placering, hvor VANS-

programmet henter filer fra, da programmerne ellers ikke kan finde 

fakturaerne og videresende dem. 

Det er muligt at angive placering til hhv. fakturaer og kreditnotaer. Hvis 

der anvendes samme placering til både kreditnotaer og fakturaer, skal 

man være opmærksom på at disse skal bruge forskellige nummerserie 

(f.eks. F01000 for faktura og KN01000 for kreditnota), da der ellers er 

risiko for nummersammenfald. 

 

 

 

 

 

 

file://Dsm02/kundedata$/xnr/DNCOM/Outbox
file://navn
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Under Opsætning – Programopsætning – Generelt – 

Virksomhedsoplysninger skal der angives Navn, Adresse, Postnr./by, 

SE/CVR-nr. samt en landekode, på fanebladet Generelt. Landekoden skal 

være 2 tegn lang (DK = Danmark). 

 

Bemærk, at hvis du anvender elektronisk fakturering skal SE/CVR-nr. 

angives uden mellemrum, da der ellers kan opstå problemer med 

overførsel af fakturaer. 

 

På fanebladet Betaling skal der angives Banknavn, Bankregistreringsnr. 
samt Bankkontonr. 
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Under Opsætning – Programopsætning – Generelt – Lande/Områder skal 

der på landekoden for Danmark indsættes en OIOXML-landekode: 

 

 

Under Opsætning – Programopsætning Økonomistyring - 

Betalingsbetingelser skal der på de enkelte betalingsbetingelseskoder 

angives værdien ’Specifik’ i feltet OIOXML-kode: 

 

 

Opsætning på debitorer 

 

På alle debitorer, der skal faktureres elektronisk, skal følgende opsætning 

foretages: 

På Debitorkortet (Salg & marketing - Salg – Debitorer), skal der på 

fanebladet Generelt angives en landekode (2 tegn lang, DK = Danmark): 
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På fanebladet Fakturering, angives EAN-nummeret. (Nummeret oplyses 

fra debitor. De fleste kommuner har lagt EAN-numrene ud på deres 

hjemmeside). 

 

Endvidere anbefales det at udfylde feltet E-mail på fanen Kommunikation, 

da denne oplysning vil blive medsendt på den elektroniske faktura: 
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Fakturering 

Når ovenstående opsætning er på plads, kan fakturering foretages på 

normal vis. 

Dog skal fakturering til offentlige kunder foretages som enkeltfaktureringer 

(dvs. ikke massebogføring eller samlefakturering). Herved vil fakturaen 

blive videresendt elektronisk til kunden med det samme. 

Reservedelsordrer/kreditnotaer 

 

Salgsordrer og kreditnotaer til offentlige kunder oprettes på vanlig vis 

under Salg & Marketing – Ordrebehandling – Ordrer / Kreditnotaer. 

Bemærk dog, at feltet Eksternt bilagsnr. på ordrehovedet skal udfyldes 

(fanebladet Generelt). Er feltet ikke udfyldt, og kunden er påført et EAN-

nummer, kan ordren ikke bogføres. 

Feltet Eksternt bilagsnummer skal udfyldes med det rekvisitionsnr., som 

er oplyst af kunden. 

EAN-nummer, landekode og evt. E-mail hentes automatisk fra kunden. 

Vælg derefter Bogfør eller Bogfør og udskriv. Herved vil fakturaen blive 
dannet, og samtidig vil den elektroniske faktura automatisk blive gemt på 
den placering, der er angivet i salgsopsætningen. Der bliver ikke 
udskrevet en papirfaktura på EAN-bilaget, men feltet ’udskrevet’ på det 
bogførte dokumenthoved vil være sat til 1. 
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Hvis der opstår behov for det er der mulighed for at gå ind under Bogførte 

fakturaer (eller Bogførte kreditnotaer) og læse den bogførte 

faktura/kreditnota.  

Klik på knappen Funktion og vælg Gem XML-faktura. Herved vil den 

elektroniske faktura blive dannet igen. 

Maskinordrer/kreditnotaer 

 

Oprettelse og fakturering af ordrer/kreditnotaer vedr. maskiner sker på 

nøjagtig samme måde som for reservedelsordrer. 

Serviceordrer/kreditnotaer 

 

Oprettelse og fakturering af serviceordrer/kreditnotaer sker på næsten 

samme måde som for reservedelsordrer. 

Feltet hedder ’Eksternt bilagsnr. (E-faktura)’, og findes på fanebladet 

Fakturering (på salgsordrer findes feltet på fanebladet Generelt). 

Bortset herfra er funktionaliteten nøjagtig den samme. 

Allerede oprettede ordrer 

 

På allerede oprettede ordrer skal der indtastes det eksterne 

bilagsnummer.  

 

Herudover skal EAN-nummeret angives på kunden. 

Hvis der ikke er landekode på kunden, skal denne indtastes.  

Dette bevirker, at man på ordren skal gå ind på ordrehovedet. Placer 

markøren i kundenummerfeltet og tryk F2 og enter. 

Herved genberegnes ordrehoved og linier, så landekoden hentes med 

ind. 

Bemærk at dette kan bevirke, at tidligere indtastede oplysninger kan 

mistes, f.eks. Ansvarscenter, rabatter m.v. 

Herefter vælges Bogfør eller Bogfør og udskriv som beskrevet ovenfor. 
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Felter som overføres fra serviceordrer 

 

Nedenstående felter overføres i OIOUBL-formatet: 

Fakturanummer 
Servieordrenummer 
Bogføringsdato 
Valuta 
EAN-Nr. 
Kontokode 
Reference 
Valutakode 
Eksternt bilagsnr. 
Forfaldsdato 
Betalings-id 
Betalingsbetingelse 
Fakturabeløb 
Fakturarabat (dette er en sum af alle linjerabatterne og fakturarabatten) 
Momsbeløb 
Momsprocent 
Maskinnummer 
Maskinens beskrivelse 
Maskinens Tæller sidste 
Maskinens eksterne serienummer 
Maskinens reference 
Sælgerkode 

- Navn 

- Telefon 

- E-mail 

Virksomhedsoplysninger 
- Hjemmeside 

- Momsregistreringsnr 

- Navn 

- Adresse 

- Adresse 2 

- E-mail 

- By 

- Land 

- Region 

- Iban 

- Bank 

- Bankregistreringsnr 

- Bank navn 

- SWIFT kode 

Oplysninger fra kunden 
- Faktureringsadresseoplysninger 

- Kundeadresseoplysninger 

- Leveringsadresseoplysninger 

- Tlf 

- Fax 

- Mail 

Linjeoplysninger 
- Nummer  

- Beskrivelse 
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- Antal  

- Salgspris 

- Nettobeløb (bruttobeløb – rabat) 

- Enhed 

 

 

Felter som overføres fra salgsordrer 

 

Nedenstående felter overføres i OIOUBL-formatet: 

Fakturanummer 
Ordrenummer 
Bogføringsdato 
Valuta 
EAN-Nr. 
Kontokode 
Reference 
Valutakode 
Eksternt bilagsnr. 
Forfaldsdato 
Betalings-id 
Betalingsbetingelse 
Fakturabeløb 
Fakturarabat (dette er en sum af alle linjerabatterne og fakturarabatten) 
Momsbeløb 
Momsprocent 
Sælgerkode 

- Navn 

- Telefon 

- E-mail 

Virksomhedsoplysninger 
- Hjemmeside 

- Momsregistreringsnr 

- Navn 

- Adresse 

- Adresse 2 

- E-mail 

- By 

- Land 

- Region 

- Iban 

- Bank 

- Bankregistreringsnr 

- Bank navn 

- SWIFT kode 

Oplysninger fra kunden 
- Faktureringsadresseoplysninger 

- Kundeadresseoplysninger 

- Leveringsadresseoplysninger 

- Tlf 

- Fax 
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- Mail 

Linjeoplysninger 

- Nummer  

- Beskrivelse 

- Antal  

- Salgspris 

- Nettobeløb (bruttobeløb – rabat) 

- Enhed 

 

 

 


