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Afsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL-format 
Det har i mange år været et krav fra Danmarks offentlige virksomheder at man kun må sende dem 

elektroniske fakturaer i OIOUBL-format. Flere og flere almindelige virksomheder modtager nu også gerne 

fakturaer i OIOUBL-formatet og nogle kræver det ligefrem på lige fod med det offentlige. Med Winfinans 

kan det ske fuldautomatisk, når først opsætningen er på plads. Dine fakturaer laves som normalt og sættes 

blot til at blive sendt igennem et salgssted, der er sat op til at sende dem som OIOUBL-fakturaer. Denne 

vejledning gennemgår opsætningen og den daglige anvendelse af funktionerne til OIOUBL fakturering. 

OIOUBL fakturaer har ikke et lay-out. De består udelukkende af de relevante data som udgør en faktura. 

Det betyder, at der ikke skal laves fakturarapport-opsætning med f.eks. logo o.lign. Det betyder også, at 

fakturamodtagerne, når de ønsker at se fakturaen, får vist den på dén måde, de har valgt at se den i deres 

system, og ikke nødvendigvis som du kan ser den i Winfinans. 

For at kunne sende fakturaer i OIOUBL-format fra Winfinans, skal der tegnes et abonnement hos en 

formidler af elektroniske fakturaer, som Winfinans samarbejder med. Aktuelle formidlere fremgår af 

OIOUBL forsendelsesoversigten, der åbnes ved at klikke på knappen ”OIOUBL venter” som dukker op 

nederst på fakturaoversigterne, når der er opsat et salgssted med faktureringsmåden OIOUBL2. 
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Opsætning 
For at kunne sende fakturaer ud gennem OIOUBL-udlæsningen skal de benytte et salgssted, der er sat op til 

faktureringsmåden OIOUBL2.  

Klik på tandhjulet nede i venstre side. På menuen klik på Firma => Generelt/Salgssteder. Vælg fanebladet 

Salgssteder.  Valgboksen ”Salgssted” øverst foldes ud og der vælges <Opret ny>. Salgsstedet udfyldes med 

de normale adresseinformationer m.m. 

For at dirigere fakturaer fra dette salgssted over til OIOUBL-udlæsningen vælges faktureringsmåden 

OIOUBL2 som angivet. Som andre salgssteder kan man vælge hvordan betalingen skal falde – som bank til 

bank eller som FIK-kort – også selvom der ikke findes et fysisk FIK-kort.  

Fakturaer, der skal afsendes, vil blive tilbageholdt indtil de er meldt klar. Du skal derfor sætte fakturaen klar 

på fakturaskærmen for at få den sendt afsted. 

 

 

Der er også mulighed for at sætte alle ventende OIOUBL fakturaer klar på én gang inde på OIOUBL 

forsendelsesoversigten, der åbnes ved at klikke på knappen ”OIOUBL venter” i faktura oversigten.  
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Endelig er der også muligheden for at sætte salgsstedet op, så alle fakturaer med det pågældende salgssted 

automatisk sættes til klar, når de lukkes. Det gør du ved at markere indstillingen ”Sæt automatisk fakturaer 

til klar(R), når de lukkes”. Dermed bliver OIOUBL-fakturaer automatisk sendt, når de lukkes uden at du 

behøver at foretage dig yderligere. 

 

Fakturaer sendes med en lille forsinkelse. Først skal de lige valideres i forhold til OIOUBL-formatets krav, 

hvorefter de sendes.  Det betyder, at du har 5 til 10 minutter til at fjerne klarmeldingen på en faktura i 

skærmen for ventende OIOUBL, hvis du fortryder at få den sendt, eller f.eks. ønsker at tilbageholde en 

faktura/kreditnota så den ikke sendes.  

Så er du klar til at fakturere – du gør som du plejer, når en faktura skal udfærdiges. Du skal blot huske at 

vælge OIOUBL salgsstedet. Typisk vil en kunde, der skal faktureres elektronisk, ønske det hver gang. Da vil 

de smarteste være at vælge OIOUBL salgsstedet på kundens adressekortet – så bliver det automatisk 

forvalgt, når denne kunde vælges til på fremtidige fakturaer. 

En række særlige krav skal være opfyldt på en OIOUBL faktura for at den kan godkendes til afsendelse – 

dem vender vi tilbage til i afsnittet fejlsøgning senere. 

Inden første afsendelse af en OIOUBL faktura skal der lige vælges udbyder. Klik på ”OIOUBL venter”-

knappen nederst på oversigten over lukkede fakturaer, og på tandhjulet i OIOUBL forsendelsesvinduet, der 

kommer frem. 
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Vælg den udbyder, du har valgt at benytte. Klik på gemmeknappen. Hvis du vælger ”Test” sendes dine 

fakturaer ikke. Du kan derfor prøve arbejdsgangen uden at forstyrre dine kunder.  For senere at få afsendt 

dine fakturaer rigtigt, skal du fjerne markeringen ”Afsluttet (D)” inde på hver faktura, efter at du har valgt 

en formidler. 

 

Herefter vil dine fakturaer blive sendt igen via den rigtige formidler. 

 

Til dagligt 
Som sagt skal OIOUBL-fakturaer ikke behandles anderledes under udfærdigelsen. Når du valgt OIOUBL på 

et salgssted under indstilinger, vil denne knap, der åbner OIOUBL forsendelsesvinduet, blive synlig under 

åbne og lukkede fakturaer.  
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OIOUBL forsendelsesvinduet viser ventende OIOUBL fakturaer. 

 
 

Når en OIOUBL faktura lukkes vil den automatisk dukke op i listen markeret med blå. Efter ca. 5 minutter vil 

den være valideret og markeringen skifter farve til grøn eller rød afhængig af udfaldet af valideringen. 

Hvis fakturaerne ikke allerede er meldt klar, kan du markere dem og trykke gem for at klarmelde dem. De 

vil derefter automatisk blive sendt af Winfinans robotten og blive grå indenfor ca. 5 minutter. 

Markeres fakturaen med rød er der et eller flere af kravene i OIOUBL-formatet, der ikke er opfyldt, og 

fakturaen kan derfor ikke sendes.  

 

Fejlsøgning 
Når du starter med at anvende OIOUBL fakturering, vil du muligvis få nogle fakturaer, der fejler i 

valideringen. Disse fejl skal blot håndteres én ad gangen – når først fejlen er rettet, vil den som regel ikke 

komme igen, næste gang kunden faktureres. 

Visse fejl kan let rettes, selv på en lukket faktura – enkelte fejl er mere avancerede og kræver desværre at 

fakturaen skal krediteres og oprettes påny – med de nødvendige rettelser. Her er ”Genbestil”-knappen i 

bunden af den oprindelige lukkede faktura ofte en god hjælp. 

Med udgangspunkt i de viste fakturaer ovenfor vil vi finde fejlen på den rødmarkerede faktura til Mette 

Vuns. Ved at holde musen hen over den røde trekant vises valideringens fejlmeddelelse umiddelbart. 

Der kan også klikkes på den første blå folder efter den røde trekant, hvorved OIOUBL fakturaen vises i en 

læsevenlig udgave. Dette er den officielle tolkning af en OIOUBL faktura – din kunde kan godt få vist 

fakturaen på en anden måde i sit system. 
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På Fejltekst-fanen vises samme fejltekst som vises, ved at holde musen over den røde trekant i oversigten. 

 

Fejlteksten er – desværre – alt der returneres fra den officielle valideringsmekanisme. Ikke så brugervenlig 

– men kig den igennem alligevel. Der står Endpoint og GLN. 

Endpoint (Endepunkt på dansk) er de parter der kommunikeres i mellem – dig og kunden. Et endepunkt kan 

være et CVR-nummer eller det kan – som i dette tilfælde – være et GLN-nummer (Global Location Number). 

Nogle offentlige kunder kalder stadig deres GLN-nummer for et EAN-nummer, men GLN er altså den 

officielle korrekte betegnelse.) 

Ifølge fejlteksten er der altså et-eller-andet i vejen med et af disse – CVR- eller GLN-nummeret. Mest 

sandsynligt kundens endepunkt. Åbn adressekortet for Mette Vuns: 
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Mette Vuns har et GLN nummer, men det fremgår ikke af adressekortet og derfor fejler OIOUBL 

valideringen af fakturaer til hende. Endepunkt typen GLN skal sættes korrekt på hendes adressekort og  

selve GLN-nummeret anføres i feltet ”Endepunkt” lige nedenunder. Hvis Mette Vuns ikke havde et GLN 

nummer og i stedet skulle modtage OIOUBL-fakturaer på sit CVR-nummer, sættes endepunkt typen til CVR 

og i feltet anføres hendes CVR-nummer – husk landekoden foran nummeret, f.eks. DK12345678. 

Om kunden ønsker at blive faktureret til et GLN- eller et CVR-nummer er en information, du skal have fra 

din kunde. 
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En anden typisk fejl er at GLN-nummeret er fejlindtastet, f.eks. med for få eller for mange cifre. Fejlteksten 

ser i så fald således ud:  

 

 

Et GLN-nummer skal være på 13 cifre. Klik på den anden blå mappe i OIOUBL forsendelsesoversigten for at 

åbne den fejlbehæftede faktura og klik derefter på den øverste blyantsknap i fakturahovedet for at åbne 

kundens adressekort. Ret GLN-nummeret og tryk gem på adressekortet. 

 

 
 

Luk nu adressekortet og fakturavinduet.  

 

Når du vender tilbage til skærmen og trykker på Søg vil den fejlrettede faktura igen blive blå, og 

valideringen af den vil blive gentaget med de rettede informationer. 
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En tredje typisk fejl er denne, der betyder, at der mangler en kontaktperson ud for Att. i fakturaen: 

 
 

Det er et ufravigeligt krav på alle OIOUBL-fakturaer, at der skal være angivet en attention person. Fejlen 

rettes nemt ved at klikke på nummer to blå mappe for at åbne fakturavinduet. Her vælger eller oprettes 

blot en kontaktperson, og fejlen er rettet. Har man ikke et navn, så opret en kontaktperson ved navn 

”Indkøbsafdelingen” el. lign. 

  

En fast kontaktpersonen kan også vælges på kundens adressekort, så fejlen ikke gentager sig på fremtidige 

OIOUBL fakturaer til den pågældende kunde. 
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De fejl, der her er gennemgået, er de mest almindelige og kan nemt rettes – også selvom fakturaen er 

lukket i Winfinans. 

Når rettelserne er gennemført markeres fakturaerne igen med blåt og valideringen gentages automatisk. 

 

Specifikke kundefejl 
Valideringen i Winfinans undersøger din faktura for de officielle krav til en OIOUBL-faktura. Nogle kunder 

stiller dog særlige krav til indeholdet af en faktura – krav som ikke er en del af den officielle specifikation. 

Disse kunder har som regel i forbindelse med ønsket om OIOUBL-fakturaer fremsendt en række særlige 

krav. Det kan f.eks. være krav om, at der skal være et rekvisitionsnummer på fakturaen samt angivelse af 

steder de kan indtastes.  

Problemet med disse fakturaer er at de kan forlade Winfinans godkendt – men afvises i modtagelsen. 

Denne afvisning registreres hos din fakturaformidler, hvor du typisk kan logge ind på ’Min side’ hos 

fakturaformidleren og se om de fakturaer, der er afsendt fra Winfinans, nu også er modtaget eller afvist. 

Nogle fakturaformidlere har en validering af de kundespecifikke krav og har måske selv sendt en mail til dig 

om, at du mangler en given information. Det kan derfor være en rigtig god idé lige at tjekke jeres 

fakturaformidlers afsendelseslog, inden du sender en kunde til inkasso – måske har kunden aldrig 

accepteret modtagelsen af din OIOUBL faktura. 

 

Afslutning 
Anvendelse af OIOUBL-formatet til fakturering har store perspektiver. Der er nogle nye ting vi skal vende os 

til – f.eks. endepunkt – men når det er indarbejdet og på plads får man en meget mere detaljeret 

elektronisk udveksling af data. Den hidtidige opfattelse af ”elektronisk” fakturering ved at fremsende en 

PDF-fil pr. mail er ikke fremtiden. Mails kan ende i spamfiltre eller aldrig nå frem. Det duer ikke i længden.  

Det er nu tid til at modtage fakturaer direkte i ens økonomisystem – og det kan du selvfølgelig også i 

Winfinans. Læs mere om bilagsdokumenter og bilagstolkning på http://www.winfinans.dk/support/artikler  

God fornøjelse! 

http://www.winfinans.dk/support/artikler

