
EAN fakturering direkte fra C5online
Konvertering af faktura i filformatet OIOUBL

Med modulet kan du fakturere offentlige 
kunder i formatet OIOUBL (EAN faktura) 
direkte fra C5online. Det er i dag et krav, 
at fakturering til det offentlige skal ske via 

filformatet OIOUBL. Konventeringen af 
den almindelige faktura til OIOUBL sker 
ved hjælp af tillægsmodulet til C5online. 
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Hør mere - kontakt Inventio.IT på 
telefon: 70 26 98 99 eller e-mail: info@inventio.it.

Opsætning af OIOUBL     Kr. 998,-  pr. regnskab excl. moms. 

Priser

Inventio.IT har samarbejde med Sproom og Truelink. 
Fordelene ved disse to løsninger: 

Truelink
Hvis du vælger Truelink, betaler du ca. Kr. 
4,50,- pr. faktura, som afregnes direkte med 
Truelink.
Løsningen kræver tilmeldning hos Truelink, 
samt installering af Truelink klient på din PC. 
Husk at oplyse dit Truelink-ID ved bestilling.

Sproom
Hvis du ønsker en løsning, hvor der ikke skal 
installeres noget lokalt på din PC, skal du 
vælge Sproom, da løsningen er fuldt integre-
ret i C5online. Hvis du vælger Sproom, kan 
du sende op til 100 fakturaer pr. md. for 
kr. 49,-. Hvis har behov for at sende flere, 
kan du tilkøbe et udvidet abonnement 
direkte hos Sproom.

Nem og enkel fakturering til dine offentlige kunder
Filformatet OIOUBL er valgt som fællesnævner for alle offentlige virk-
somheder, derfor skal elektroniske faktura altid sendes i dette format. 

Tillægsmodulet til C5online konventerer dine almindelige fakturaer til 
formatet OIOUBL. De sendes herefter til NemHandelsregistreret, der 
videresender til slutkunden. 
Du kan også fakturere private virksomheder, således at de modtager 
faktuaer, rykker og kontoudtog automatisk i OIOUBL formatet, hvis de 
er registreret i NemHandelsregistreret.

Fordelene ved OIOUBL 
  • Fakturering til offentlige kunder direkte fra C5online

  • Integration med NemHandelsregistreret

  • Letter administrationen


