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Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 
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Generelle opsætninger i NS. 
Bemærk at det Ikke er alle felter der beskrives i denne guide. Alle standard felter på f.eks. et kreditorkort 

beskrives ikke. Kun felter der skal være udfyldt for at stamdata (herunder betalingsoplysninger og 

bankoplysninger) kan sendes og modtages korrekt til og fra IndFak2 beskrives her. 

 

OIO Betalingsmetoder i NS 

En forudsætning for, at kunne godkende og acceptere dokumenter modtaget fra INDFAK2 er, at OIO 

Betalingsmetodetabellen er rigtigt opsat. Som udgangspunkt anvendes handlingen ’Brug Betalingsmetode 

fra det modtagne dokument’. Det er dog muligt, at ændre handlingen til ’Brug kreditor standard (Ingen 

opdatering)’, hvis de data der kommer fra INDFAK 2 ikke er komplette, hvor de data der er oprettet på 

Kreditor i NS skal anvendes i stedet for.  

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag og Indgående 

Betalingsmetoder 

 

 

Undlad dimensionsbogføring på Kreditor-samlekonto i NS 

De Dimensioner Købsdokumenter der modtages fra INDFAK2 indeholder på henholdsvis hoved og linjer er  

 Hovedniveau: Indeholder kun delregnskab. 

 Linjeniveau: Indeholder den fulde dimensionskontostreng. 

    

Da Kreditorsamlekontoen skal afspejle kreditorposterne, anbefaler vi at der sættes markering i feltet 

’Undlad dimensionsbogføring’. 
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E-bilags opsætning i NS 

Opsætninger i NS, der skal være foretaget på kreditorkortet og Oversigtspanelet ”E-bilag”, når der 

modtages dokumenter fra IndFak2. Opsætningen kan findes på denne sti:  

Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og Kreditorer 

 For at der sendes stamdata til IndFak2 skal der være sat markering i feltet ’Eksporter kreditor 

stamdata:’. 

 For at kunne modtage E-bilag skal der være sat markering i feltet ’E-Bilag Parter Opsætning:’. 

 Det samme gælder feltet ’Brug dimensionsstreng:’, dette felt skal også være markeret. 
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Oprettelse af manuelle fakturaer i IndFak2 
Når du er logget ind vælges fanebladet ’Faktura’ 

 

Hvis du er fakturafordeler eller har rollen til oprettelse af manuelle fakturaer vises knappen ’Opret faktura’. 

Klik på knappen for at oprette en faktura (eller kreditnota). 

 

 

 

Du skal finde den indscannede faktura ved at klikke på ’Vælg fil’ og klikke på ’Upload når du har markeret 

filen.  

 I feltet ’Reference’ kan du indtaste en evt. reference som fakturaen kan routes (omdirigering) på 
eller som kan bruges til at finde fakturaen igen. I feltet leverandør skal du vælge leverandøren fra 
listen. Hvis leverandøren endnu ikke er kommet fra NS kan du godt oprette fakturaen alligevel. 
Fakturaen vil så blive i ’Faktura(er) til forhåndsregistrering’ indtil leverandøren er angivet og 
fakturaen kan sendes i flow. Du kan søge efter leverandøren ved at trykke på forstørrelsesglasset 
eller trykke pil ned. Søgningen kan begrænses ved at indtaste noget i feltet inden du søger. 

 ’Fakturadato’ skal udfyldes med fakturaens dato, som står på den indscannede faktura. 

 I ’Bilagstype’ er ”Faktura” standard, men du kan vælge mellem de fire typer vist til højre. 

 ’Fakturanr.’ udfyldes med fakturanummeret fra den indscannede faktura. 

 ’Valuta’ er udfyldt med ”DKK” som standard, men der kan vælges en anden valuta på listen. 

 ’Nettobeløb’ er beløbet fra den indscannede faktura uden moms. 

 ’Bruttobeløb’ er beløbet fra den indscannede faktura inkl. moms. 

 Betalingsmåde er som standard udfyldt med ”Nemkonto”, men kan ændres til en af de andre på 
listen. I de efterfølgende afsnit vil de forskellige betalingsmåder på manuelle fakturaer blive 
gennemgået. 

 ’Forfaldsdato’ udfyldes med forfaldsdatoen fra den indscannede faktura. 
 

Alle felter markeret med stjerne (*) skal udfyldes før fakturaen kan oprettes. Når dette er gjort trykkes på 

knappen ’Opret faktura’ og fakturaen er oprettet og kan findes i ’Til behandling’, hvor der kan arbejdes med 

fakturaer til behandling. 
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Mulige Betalingsmåder i IndFak2 
Der er i IndFak2 nedenstående betalingsmåder. 

 

Bemærk: Betalingsmåde ”Ikke spesifiseret” eller ”International/National direct debit” skal IKKE anvendes. 

På de følgende sider bliver de påkrævede felter til de forskellige betalingsmåder gennemgået. Hver 

betalingsmåde er opdelt i 3 underafsnit. Først er opsætningen på kreditoren i NS beskrevet, herefter hvad 

der skal udfyldes for betalingsmåden i IndFak2 og til sidst hvordan dokumentet med den pågældende 

betalingsmåde modtages og efterbehandles i NS. 
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Betaling via Nemkonto 
De følgende afsnit omhandler betaling via overførsel til Nemkonto. 

 

Kreditoropsætning i NS for betaling via Nemkonto 

Opsætning af kreditor der modtages som ukomplet betaling med CPR-nr. i NS. 

På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet ’Generelt’ 

 Navn på kreditor skal udfyldes. 

 

I Oversigtspanelet ’Betalinger’ skal følgende udfyldes 

 Feltet ’CPR nummer’ Udfyldes med CPR-nr. 

 Feltet ’CVR Nummer Attribut’ udfyldes med værdien DK:CPR. 

 

 

Under ’Kreditors betalingsoplysning’ skal nedenstående oplysninger udfyldes. 

 I feltet ’Kreditor-betalingsgruppe’ vælges værdien NKS-CPR. 

 Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. 
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IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via Nemkonto 

For at oprette en manuel faktura med betaling via Nemkonto i IndFak2 udfyldes felterne i nedenstående 

skærmbillede.  

Felterne markeret med stjerne (*) skal som minimum udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura 

(se evt afsnit ”Oprettelse af manuelle faktura i IndFak2”). 

Derudover vælges ”Nemkonto” som betalingsmåde. 

Bemærk: Det er ikke muligt at differentiere mellem CVR-, CPR-, P- og SE-nummer når man anvender 

Nemkonto betalingsmåde, hvilket betyder at det kun er betalingsmåden ”Nemkonto” som vælges. 

 
 

 

NS - Efterbehandling af faktura med betaling via Nemkonto 

På ’Indgående Købsdokumenter’ i NS, hvor betalingen foregår via Nemkonto kan dokumentet findes i NS på 

denne sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag 
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Under ’Indgående Købsdokumenter’ åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at 

vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet. 

 

 

 

De relevante betalingsoplysninger på Nemkonto betaling ses på Oversigtspanelet ’Betaling’, hvor følgende 

felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres: 

 ’Konto Type Kode:’ Feltet skal være udfyldt med 97. 

 ’Betalings Måde Kode:’ Feltet skal være udfyldt med DK:NEMKONTO. 
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Betaling via Fælles Indbetalingskort (FIK) og Girokonto 
Det er de samme oplysninger der skal udfyldes for betalingsmåderne FIK71, FIK73, FIK75, Girokonto 01, 

Girokonto 04 og Girokonto 15, så nedenstående afsnit gælder for alle disse betalingsmåder. 

 

Kreditoropsætning i NS for betaling via FIK og Girokonto 

På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet ’Generelt’ 

 Navn på kreditor skal udfyldes. 

 

I Oversigtspanelet ’Betalinger’ skal følgende udfyldes 

 Feltet ’CVR nummer’ udfyldes med afsender af dokumentets CVR nummer. 

 Feltet ’CVR Nummer Attribut’ udfyldes med DK:CVR. 

 

 

 

På næste side vises ’Kreditors Betalingsoplysninger’, hvor følgende oplysninger skal udfyldes 

 I feltet ’Kreditor-betalingsgruppe’ vælges gruppen ’IN-FIK71’, ’IN-FIK73’, ’IN-FIK75’, ’Girokonto 01’, 

’Girokonto 04’ eller ’Girokonto 15’. 

 Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. 

 Indsæt FIK kreditornr. i feltet ’Kreditornummer’. 

 



11 
 

 

 

IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via FIK og Girokonto 

Følgende informationer skal indtastes i IndFak2, hvor felterne markeret med stjerne (*) som minimum skal 

udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura. (se evt afsnit ”Oprettelse af manuelle faktura i 

IndFak2”). 

Herefter vælges enten den aktuelle FIK eller GIRO betalingsmåde, Hvorefter de tilknyttede felter vises. 

 Betalingsid (gælder ikke FIK73 og GIRO01) 

 Kreditornr. 

 

Derudover vælges enten en af de 3 FIK eller 3 GIRO betalingsmåder. 
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NS - Efterbehandling af faktura med betaling via FIK eller GIK 

På ’Indgående Købsdokumenter’ i NS, hvor betalingen foregår via FIK eller GIK (Girokonto) kan dokumentet 

findes i NS på denne sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag 

Under ’Indgående Købsdokumenter’ åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at 

vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet. 

  

De relevante betalingsoplysninger på FIK eller Girokonto betaling ses på Oversigtspanelet ’Betaling’, hvor 

følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres: 

 Korttype FIK: Feltet skal være udfyldt med 71, 73 eller 75 der svarer til henholdsvis kortart 71, 73 eller 

75. 

 Korttype GIK: Feltet skal være udfyldt med 01, 04 eller 15 der svarer til henholdsvis kortart 01, 04 eller 

15. 

 Betalings ID: Feltet skal være udfyldt med OCR-linjen fra fakturaen. 

 PBS/FIK Kreditor Nr.: Feltet skal være udfyldt med FIK/GIK kreditornr.  

 Konto Type Kode: Feltet skal være udfyldt med FIK/GIK. 

 Betalings Måde Kode: Feltet skal være udfyldt med FÆLLESINDBETALINGSKORT (93). 

 

OCR linje 
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Betaling via Kontooverførsel 
De følgende afsnit omhandler fakturaer der skal betales via Kontooverførsel. 

Kreditoropsætning i NS for betaling via Kontooverførsel 

Opsætning af kreditor der modtages med Konto til konto oplysninger i NS 

På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet ’Generelt’ 

 Navn på kreditor skal udfyldes. 

 

 

 

I Oversigtspanelet ’Betalinger’ skal følgende udfyldes 

 Feltet ’CVR nummer’ udfyldes med afsender af dokumentets CVR nummer. 

 Feltet ’CVR Nummer Attribut’ udfyldes med DK:CVR. 

På næste side vises ’Kreditors Betalingsoplysninger’, hvor følgende oplysninger udfyldes  

 I feltet ’Kreditor-betalingsgruppe’ vælg den relevante gruppe. 

 Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. 
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Her vises ’Kreditors Bankkontokort’, hvor følgende oplysninger skal udfyldes 

 Kode: Feltet udfyldes med en sigende kode, fx Bank. 

 Navn, Adresse mf: Det er frivilligt om felterne udfyldes ved konto til konto betalinger. 

 Bankregistreringsnr.: Feltet skal udfyldes med registreringsnr., som altid er 4 karakterer. 

 Bankkontonr.: Feltet skal udfyldes med et bankkontonr., som altid er 10 karakterer. 

BEMÆRK: Anvendes automatisk opdatering af kreditor vil koden hedde Bank1, Bank2 etc. 
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IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via Kontooverførsel 

Felterne markeret med stjerne (*) skal som minimum udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura. 

(se evt afsnit ”Oprettelse af manuelle faktura i IndFak2”). 

Derudover indtastes  

 Reg.nr. 

 Kontonr. 

 

 

NS - Efterbehandling af faktura med betaling via Kontooverførsel 

På ’Indgående Købsdokumenter’ i NS, hvor betalingen foregår via Kontooverførsel kan dokumentet findes i 

NS på denne sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag 

Under ’Indgående Købsdokumenter’ åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at 

vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet. 

  

De relevante betalingsoplysninger på en betaling via Kontooverførsel ses på Oversigtspanelet Betaling, hvor 

følgende oplysninger skal være udfyldt 

 Bankreg.nr.: Feltet skal være udfyldt med registreringsnr., som altid er 4 karakterer. 
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 Betalingskonto Nr.: Feltet skal være udfyldt med bankkontonr, som skal være 10 karakterer. 

 Konto Type Kode: Feltet skal være udfyldt med Bank. 

 Betalings Måde Kode: Feltet skal være udfyldt med Indenlandsk Kontooverførsel (42). 
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Betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Speciel 
Dette afsnit gælder for specielle betalinger uden IBAN - herunder US, AUS, NZ og CAN. 

Kreditoropsætning i NS for betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Speciel 

Opsætning af kreditor i NS for specielle betalinger uden IBAN. 

På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet ’Generelt’ 

 Navn på kreditor skal udfyldes. 

 Felterne Adresse, postnr., By og Lande-/områdekode skal udfyldes. 

 

I Oversigtspanelet ’Betalinger’ skal følgende udfyldes 

 Feltet ’CVR nummer’ udfyldes med et entydigt nummer - Bemærk: CVR-nr. er et danske begreb, men 

feltet bruges til at identificere kreditor, så derfor skal feltet udfyldes med en entydig værdi. 

 Feltet ’CVR Nummer Attribut’ udfyldes med ZZZ. 

 

På Kreditorkortets Betalingsoplysninger skal der udfyldes følgende 

 I feltet ’Kreditor-betalingsgruppe’ vælges UDLAND. 

 Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. 
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Herefter skal følgende udfyldes på kreditors bankkontokort 

 Kode: Feltet udfyldes med en sigende kode. 

 Navn, Adresse; Postnr., By og Lande-/områdekode: skal udfyldes ved betalinger uden for EU. 

 Bankkontonr.: Feltet skal udfyldes med det kontonr., som pengene skal indsættes på. 

 BIC/SWIFT adresse: Feltet skal udfyldes med BIC/SWIFT kode. 

 Banknummer: Feltet skal udfyldes med Banknummer, som er et nr. der identificerer banken. 

(Det kan være et Routing nr. eller et ABA nr. etc.) 

 Bankregistreringskode: Feltet skal udfyldes med en bankkode, svarende til en af dem vist i skemaet ved 

siden af. Koden fortæller bl.a., hvilket område banken ligger i. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Land Præfiks på 
bankfilialkode 

Længde 
BIC(SWIFT) 

USA FW 9 

AUS AU 6 

NZ NZ 6 

CAN CA 9 
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IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN - 

Speciel 

Følgende informationer skal indtastes i IndFak2, hvor felterne markeret med stjerne (*) – og 

registreringsnummer - som minimum skal udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura. (se evt afsnit 

”Oprettelse af manuelle faktura i IndFak2”). 

Derudover udfyldes følgende felter 

 Bankkontonr. , som er det kontonummer som pengene skal indsættes på. 

 Reg.nr., som udfyldes med bankfilialkode med foranstillet ”Bankkode” som vist i eksemplet nedenfor 

(som i dette eksempel er USA) 

 BIC-kode 

 Bankfilial 

 Modtagers bankfilial - Land 

 

BEMÆRK: Felterne med bankens adresse skal udfyldes for at undgå ekstra bankgebyr i forbindelse med 

betalingen. 

 Modtagers bankfilial - Vej 

 Modtagers bankfilial - Postnr   

 Modtagers bankfilial - By/Sted 

 

BEMÆRK: Ændringsønske er på vej, det betyder der kommer ændringer til feltnavne således at de er mere 

sigende. 
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NS - Efterbehandling af faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN - 

Speciel 

På ’Indgående Købsdokumenter’ i NS, hvor betalingen foregår via international kontooverførsel uden IBAN 

kan dokumenter modtaget fra IndFak2 findes i NS på denne sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag. 

Under ’Indgående Købsdokumenter’ åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at 

vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet.

De relevante betalingsoplysninger på en betaling uden for EU speciel ses på oversigtspanelet Betaling, hvor 

følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres: 

 Kreditorbank Banknummer: Feltet skal være udfyldt med Banknummer, som er et nr. der identificerer 

banken. (Det kan være et Routing nr. eller et ABA nr. etc.) 

 Kreditorbank Bankregistreringskode: Feltet skal være udfyldt med en bankkode. Koden fortæller bl.a., 

hvilket område banken ligger i. 

 Betalingskonto Nr.: Feltet skal være udfyldt med det bankkontonr., som pengene skal indsættes på.  

 BIC(SWIFT Adresse): Feltet skal være udfyldt med BIC(SWIFT) koden. 

 Konto Type Kode: Feltet skal være udfyldt med ZZZ. 

 Betalings Måde Kode: Feltet skal være udfyldt med INTERNATIONAL KONTOOVERFØRSEL (31). 
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Betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Ikke-EU 
Dette afsnit gælder betalinger via International kontooverførsel uden IBAN til ikke EU-lande, f.eks. Norge og 

Schweitz etc. 

Kreditoropsætning i NS for betaling via International kontooverførsel uden IBAN - Ikke-EU 

Opsætning af kreditor der modtages med Bankkontonr. og BIC(Swiftkode) i NS. 

På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet ’Generelt’ 

 Navn på kreditor skal udfyldes. 

 Felterne Adresse, postnr., By og Lande-/områdekode skal udfyldes. 

 

 

 

I Oversigtspanelet ’Betalinger’ skal følgende udfyldes 

 Feltet ’CVR nummer’ udfyldes med et entydigt nummer - Bemærk: CVR-nr. er et danske begreb, men 

feltet bruges til at identificere kreditor, så derfor skal feltet udfyldes med en entydig værdi. 

 Feltet ’CVR Nummer Attribut’ udfyldes med ZZZ. 
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På Kreditorkortets Betalingsoplysninger skal der udfyldes følgende 

 I feltet ’Kreditor-betalingsgruppe’ vælges UDLAND. 

 Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. 

 

Herefter skal følgende udfyldes på kreditors bankkontokort 

 Kode: Feltet udfyldes med en sigende kode. 

 Navn, Adresse; Postnr., By og Lande-/områdekode: skal udfyldes ved betalinger uden for EU. 

 Bankkontonr.: Feltet skal udfyldes med det kontonr., som pengene skal indsættes på. 

 BIC(SWIFT-adresse): Feltet skal udfyldes med BIC-koden. 
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IndFak2 - Opret manuel faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN – 

Ikke EU 

Følgende informationer skal indtastes i IndFak2, hvor felterne markeret med stjerne (*) – og 

registreringsnummer – som minimum skal udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura. (se evt 

afsnit ”Oprettelse af manuelle faktura i IndFak2”). 

Derudover udfyldes følgende felter: 

 Bankkontonr. 

 Reg.nr., som udfyldes med BIC/SWIFT som vist i eksempel nedenfor  

 Bankfilial 

 Modtagers bankfilial - Land 

 

Bemærk: Feltet BIC kode skal ikke udfyldes, information udfyldes i stedet i Reg.nr. 

 

BEMÆRK: Felterne med bankens adresse skal udfyldes for at undgå ekstra bankgebyr i forbindelse med 

betalingen. 

 Modtagers bankfilial - Vej 

 Modtagers bankfilial - Postnr   

 Modtagers bankfilial - By/Sted 
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NS - Efterbehandling af faktura med betaling via International kontooverførsel uden IBAN – 

Ikke EU 

På ’Indgående Købsdokumenter’ i NS, hvor betalingen foregår via international kontooverførsel uden IBAN 

til ikke EU-lande kan dokumenter modtaget fra IndFak2 findes i NS på denne sti 

Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag. 

Under ’Indgående Købsdokumenter’ åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at 

vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet. 

 

De relevante betalingsoplysninger på en betaling til ikke EU-lande ses på oversigtspanelet ’Betaling’, hvor 

følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres: 

 Betalingskonto Nr.: Feltet skal være udfyldt med det bankkontonr., som pengene skal indsættes på.  

 BIC(SWIFT-adresse): Feltet skal udfyldes med BIC-koden. 

 Konto Type Kode: Feltet skal være udfyldt med ZZZ. 

 Betalings Måde Kode: Feltet skal være udfyldt med INTERNATIONAL KONTOOVERFØRSEL (31). 
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Betalinger via International kontooverførsel med IBAN-BIC (SWIFT) – EU 
Dette afsnit gælder betalinger via International kontooverførsel med IBAN-BIC (SWIFT) til EU-lande. 

Kreditoropsætning i NS for betaling via International kontooverførsel med IBAN-BIC(SWIFT) 

- EU 

Opsætning af kreditor i NS for betalinger via IBAN og BIC(Swiftkode) til EU-lande. 

På kreditorkortet skal følgende felter udfyldes i oversigtspanelet ’Generelt’ 

 Navn på kreditor skal udfyldes. 

 Felterne Adresse, postnr., By og Lande-/områdekode skal udfyldes. 

 

 

 

I Oversigtspanelet ’Betalinger’ skal følgende udfyldes 

 Feltet ’CVR nummer’ udfyldes med et entydigt nummer - Bemærk: CVR-nr. er et danske begreb, men 

feltet bruges til at identificere kreditor, så derfor skal feltet udfyldes med en entydig værdi. 

 Feltet ’CVR Nummer Attribut’ udfyldes med ZZZ. 
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På Kreditorkortets Betalingsoplysninger skal der udfyldes følgende 

 I feltet ’Kreditor-betalingsgruppe’ vælges UDLAND. 

  Klik i nederste del af billedet i Kred-betalingsopl., for at betalingsmetoden automatisk udfyldes. 

 

Herefter skal følgende udfyldes på kreditors bankkontokort 

 Kode: Feltet udfyldes med en sigende kode. 

 Navn, Adresse; Postnr., By og Lande-/områdekode skal ikke udfyldes ved betalinger inden for EU. 

 Bankkontonr.: Feltet skal udfyldes med det kontonr., som pengene skal indsættes på. 

 IBAN(PM): Feltet skal udfyldes med IBAN-nr. (IBAN-nr. bliver samtidig modulus tjekket) 

 BIC(SWIFT-adresse): Feltet skal udfyldes med BIC-koden. 
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IndFak2 betaling via International kontooverførsel med IBAN-BIC(SWIFT) - EU 

 

Følgende informationer skal indtastes i IndFak2, hvor felterne markeret med stjerne (*) som minimum skal 

udfyldes for at kunne oprette den manuelle faktura. (se evt afsnit ”Oprettelse af manuelle faktura i 

IndFak2”). 

Derudover udfyldes følgende felter: 

 Bankkontonr. 

 IBAN-nummer 

 BIC-kode 

 

 

 

 

NS - Efterbehandling af faktura med betaling via International kontooverførsel med IBAN-

BIC(SWIFT) - EU 

På ’Indgående Købsdokumenter’ i NS, hvor betalingen foregår via international kontooverførsel med IBAN 

til EU-lande kan dokumenter modtaget fra IndFak2 findes i NS på denne sti  

Under ’Indgående Købsdokumenter’ åbnes det relevante dokument der er modtaget fra IndFak2 ved, at 

vælge handlingen Rediger i Handlingsbåndet. 
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De relevante betalingsoplysninger på en betaling til EU-lande ses på oversigtspanelet ’Betaling’, hvor 

følgende felter skal være udfyldt for, at dokumentet kan accepteres: 

 Kreditor IBAN: Feltet skal være udfyldt med IBAN-nr.  

 BIC(SWIFT-adresse): Feltet skal udfyldes med BIC-koden. 

 Konto Type Kode: Feltet skal være udfyldt med IBAN. 

 Betalings Måde Kode: Feltet skal være udfyldt med INTERNATIONAL KONTOOVERFØRSEL (31). 
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LINK til vejledninger: 
Link til statslig brugervejledning til elektronisk fakturering   

Link til øvrige brugervejledninger, kvikguides, huskelister m.m. til IndFak2  

:%20https:/oes.dk/systemer/indkoeb-og-fakturahaandtering/brugervejledninger/
https://oes.dk/systemer/indkoeb-og-fakturahaandtering/tips-og-tricks/
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