
Leverandørbrev

Mileparken 22A, 3. sal, 2740 Skovlunde | +45 39 61 61 57 | info@wihlborgs.dk | wihlborgs.dk



LEVERANDØRBREV
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Fra september 2017 overgik Wihlborgs A/S til elektronisk fakturering.

Fakturaer og kreditnotaer kan sendes via NemHandel eller VANS til GLN: 
5790002424403

I denne forbindelse bliver elektroniske fakturaer/kreditnotaer i OIOUBL og OIOXML, 
der ikke er udfyldt med korrekt ejendomsnummer, rekvirent, leveringsadresse og leve-
ringsdato, automatisk afvist i vores system. 

Det kræves, at feltet ’Købers Ordrenummer’ er udfyldt med et ejendomsnummer fra 
denne liste:

Såfremt det fremsendte dokument ikke er udfyldt korrekt, vil du modtage en fejlmed-
delelse pr. mail indeholdende et link, hvor man som leverandør direkte kan indsætte 
den korrekte værdi, så fakturaen kan afleveres og betales - dvs. det er ikke nødvendigt 
at foretage en genafsendelse fra eget system. 

Fejlmeddelelsen bliver sendt til den mailadresse, der er angivet på fakturaen.
Det er derfor vigtigt, at der står den rigtige mailadresse på fakturaen. 
Såfremt man ikke selv har mulighed for dannelse af elektroniske fakturaer, kan man 
gratis benytte sig af DIGITAL CABs fakturablanket, der kan tilgås på:

Vejledning i tilmelding og brug af fakturablanketten kan ses her

Leverandørhenvendelser af teknisk karakter kan ske til servicedesk@digitalcab.dk eller 
til DIGITAL CAB ApS på telefon 32 50 23 01.

https://login.digitalcab.dk/filer/vejledning/Leverandørfaktura-Vejledning.pdf

https://wihlborgs.dk/media/4575/ejendomsoversigt-maj-2022.pdf

http://www.tast-selv.dk
https://login.digitalcab.dk/filer/vejledning/Leverandørfaktura-Vejledning.pdf
https://wihlborgs.dk/media/4575/ejendomsoversigt-maj-2022.pdf


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Wihlborgs A/S | Mileparken 22a, 3. sal, 2740 Skovlunde | CVR 14 12 50 43 | +45 39 61 61 57 | info@wihlborgs.dk 
Danske Bank A/S | Konto 4183-7682204 | SWIFT DABADKKK | lban DK2130000007682204

Profiler på NemHandel og på VANS nettet
Vi kan modtage dokumenter med følgende profiler via NemHandel/VANS sendt til 
GLN: 5790002424403 

     OIOXML Elektronisk Regning 
     OIOXML Elektronisk Regning Læslnd 
     Procurement-BilSim-1.0 
     urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0 
     Procurement-BilSimR-1.0 
     Reference-Utility-1.0 
     Reference-UtilityR-1.0

Oversigt over hvor de krævede informationer kan optræde. Et felt er nok per 
krævet type af information: 

Krævet 
informationstype

Typisk navn på felt 
i økonomisystem

XML-sti (XPATH) 
i OIOUBL

Ejendomsnummer

Ejendomsnummer

Rekvirent

Rekvirent

Leveringsdato

Leveringssted

Købers Ordrenummer

Dimensionskonto

Køber kontakt ID

Køber kontakt navn

Leveringsdato

Leveringssted

OrderReference/1D

AccountingCost

AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name

Delivery/ActualDeliveryDate

Delivery/DeliveryLocation/ID


