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Indledning 

TrueLink-klienten anvendes til afsendelse og modtagelse af dokumenter. 

 

I TrueLink klienten kan du bla. 

 Se status på de dokumenter, som er afsendt og modtaget.  

 Stoppe og starte TrueLink service 

 Kontrollere om der er forbindelse til TrueLink serveren 

 Se antal klip til rådighed 

 Ændre på indstillinger i klienten. 

 Købe klip. 

 

Frekvens for afsendelse og modtagelse 

Klienten sender inden for 1 til 2 minutter, når der ligger dokumenter klar til afsendelse. 

 

Klienten modtager 1 gang i timen. Ønsker man at modtage med det samme anvendes knap-

pen ”Receive now”. 

 

Krav til software 

Minimumskravene for at anvende TrueLink-klienten er følgende: 

 

 Win2003/XP 

 Internet Explorer 6.0 

 

Læs installationsvejledningen og følg denne når du installerer 

 

 

http://media.wix.com/ugd/dfcfbf_e6ea4805d70a4fd7b1c3b271e8d5f3b2.pdf
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Programmer til TrueLink-klient 

Programmerne er placeret der, hvor du vælger at placere dem ved installationen. Program-

merne må du som bruger ikke ændre eller flytte. Strukturen ser således ud: 
 

 
 

Foldere til afsendelse og modtagelse 

Foldere til afsendelse og modtagelse af dokumenter placeres altid på C:\.  

For hver dokumenttype, filtype og filformat, findes der en folder til afsendelse.  

For modtagelse findes der en folder pr. dokumenttype. 

 

Bemærk: Folderne må ikke slettes eller oprettes manuelt. Skal de flyttes, skal dette 

gøres som beskrevet under fanen "Settings". Folderne kan ikke flyttes tilbage til det sted, 

hvor de oprindeligt blev installeret. Sker der en fejl under flytningen, så du eksempelvis 

kommer til at slette nogle af folderne, skal TrueLink afinstalleres og herefter installeres forfra. 

Se under "Afinstallation af TrueLink". 

 

 
 

Opsætning af modtagelsesmetode og modtagelsesformat 

For de dokumenter du modtager, skal du opsætte modtagelsesmetode og modtagelsesformat. 

Dette gør du ved at logge på TrueLink. Læs mere i vejledningen til administration af TrueLink, 

som du finder under vejledninger til TrueLink.   

http://www.truelink.dk/#!vejledninger/c7k6
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Foldere til afsendelse af fakturafiler og filstørrelse 

Maksimum størrelsen på en zipped fakturafil er 10 Mb, inklusiv eventuelle bilag.  

TrueLink anvender ”standard java ZIP compression with maximum deflation”. 

 

Når dokumenterne dannes i dit ERP system, skal du sørge for at placere dem i de korrekte 

foldere. Dette er beskrevet i nedenstående. 

 

OIOUBL-fakturafiler skal sendes fra følgende folder: 

OIOUBL2.0 filer: Bemærk at faktura filer og kreditnota filer afsendes fra samme folder: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\Invoice\xml\Invoice_CreditNote_OIOUBL2.0 

 

XML-fakturafiler skal afsendes fra følgende folder: 

Standard OIOXML filer, og XML filer der konverteres af TrueLink eksempelvis ASPECT4 XML, 

sendes fra: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\Invoice\xml\SystemInvoice1.0 

 

PBS e|faktura sendes fra: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\Invoice\xml\INVOICE_XML_PBS_1_1 

 

TXT-fakturafiler skal afsendes fra følgende folder: 

TrueLink fastfilformat og TrueLink fastfilformat med dokumentlink sendes fra: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\Invoice\txt\EG_Invoice.txt1.0 

 

TrueLink fastfil fakturaformat til autoleasing sendes fra: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\Invoice\txt\EG_Invoice.txt.Nordania1.0 

(Gælder også for filer til ALD/NF Fleet). 

 

EDI-fakturafiler skal afsendes fra følgende folder: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\Invoice\edi\ 

 

Placeres i den folder der passer til den version filen er dannet i: 

 sap.r3.31h 

 sap.r4 

 

Logning af afsendte filer 

Afsendte dokumenter gemmes i en folder, forudsat at dette er opsat på TrueLink-klienten un-

der fanen "Settings". 
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Afsendte fakturafiler flyttes til folderen: C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Log. 

 

Her kan filerne findes under den afsendte dokumenttype og filformat. 

Eksempelvis findes en afsendt OIOXML faktura, der er afsendt fra SystemInvoice1.0 i folde-

ren: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\log\Invoice\xml\SystemInvoice1.0\ok 

 

Er filen fejlet under afsendelse, findes den i folderen: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\log\Invoice\xml\SystemInvoice1.0\fejl 

 

Foldere til modtagelse af fakturafiler 

Alle fakturafiler der modtages af TrueLink placer I folderen: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Indbakke\Invoice 

 

Øvrige foldere til afsendelse og modtagelse af dokumenter 

Generelt afsendes alle dokumenter fra foldere under: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke 

 

og modtages fra foldere under: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Indbakke 

 

Der findes en folder for hver dokumenttype og filtype for afsendelse og en folder for hver do-

kumenttype for modtagelse. 

Hvis du mangler en folder til modtagelse under ”Indbakke”, er det fordi der ikke er opsat 

modtagelsesmetode til det pågældende dokument. Du skal derfor opsætte modtagelsesmeto-

den og herefter genstarte TrueLink service for at få folder strukturen opdateret. 

 

Afsendelse af NemHandel dokumenter 

Når du skal afsende eller modtage via NemHandel er det vigtigt at du har styr på dine egne 

profiler og din modtagers profiler i NemHandel. Hvis eksempelvis din fakturafil er dannet i 

profilen ”Procurement-BilSim-1.0”, skal du være oprettet med denne profil som Seller. 

 

Faktura og kreditnota I OIOUBL2.0 format sendes fra: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\Invoice\xml\Invoice_CreditNote_OIOUBL2.0 

 

Applikationsmeddelelse sendes fra: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\ApplicationResponse\xml\ApplicationRespon

se2.0  

 



   
Brugervejledning til TrueLink klient 

  
 

- 6 - 

20-10-2015 
 

Rykker sendes fra: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\Reminder\xml\Reminder2.0 

 

UtilityStatement (UTS) sendes fra: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\UtilityStatement\xml\UtilityStatement2.0 

 

Afsendelse af TrueTrade Katalog dokumenter 

Kataloger i OIOUBL: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\Catalogue\xml\Catalogue_UBL2.0 

 

Kataloger i CSV: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\Catalogue\csv\Catalogue_CSV1.0 

 

Prisbøger i OIOUBL: 

C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\PriceBookTTC\xml\PriceBookTTC1.0  
 
Prisbøger I CSV: 
C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice\Udbakke\PriceBookTTC\csv\PriceBookTTC_CSV1.0  
 

  

Anvendelse af TrueLink Client Service 

Fanen "Status" 

På fanen "Status" kan du se, om dokumentet er modtaget af TrueLink, hvilket er ensbetyden-

de med, at det er under afsendelse til modtageren.  

Du kan også se status for om dokumenterne er afsendt korrekt eller fejlet. 

 

Du kan vælge at se: 

 Meddelelser: for i dag, sidste uge, sidste måned eller alle afsendt/modtagne dokumen-

ter. 
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 Status på korrekt afsendte dokumenter (OK), dokumenter med fejl (Failed) eller alle 

dokumenter (All) 

 
 

 Knappen ”Refresh” – opfrisker skærmbilledet. 

 

 Knappen ”Receive now” - henter dokumenter der modtages. 

 

 Knappen ”View file report” - viser oversigt over alle dokumenter der er sendt/modtaget: 
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 Status baren i nederste del af status billedet viser, hvor mange dokumenter der ligger i 

henholdsvis: 

 

o ”Inbox” - indbakke (klar til modtagelse) 

 

o ”Outbox” – udbakke (klar til afsendelse) 

 

o ”Log ok” – dokumenter afsendt korrekt. 

 

o ”log error” – dokumenter der ikke er afsendt pga. fejl. 

 

Klikkes der på linjen nederst på siden, vises det samme som ved klik på ”View file report”. 

Bemærk: Anvendes der remote desktop for at se TrueLink Client Service, vises statusbaren 

ikke, da opdatering af denne er for tidskrævende. 
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En folder vælges ved at dobbelt klikke på linien.  

Eksempelvis linien ”Inbox:Invoice”: 

 
 

 

Se detaljer for meddelelse 

For alle meddelelser i kolonnen ”Message” kan du se yderligere oplysninger ved at klikke på 

meddelelsen. 

Informationerne hentes fra din TrueLink konto, og er den tekniske dokumentation for afsen-

delse/modtagelse af et dokument. 

Der gemmes maksimum 1000 meddelelser. Herefter slettes de ældste meddelelser. 
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Eksempel på en afsendt faktura, hvor meddelelsen er ”Sent invoice”: 

 

 
 

 

Fanen "Settings" 

Client ID 

Client ID indtastes ved installation af TrueLink klienten og tilhører det firma som afsen-

der/modtager dokumenter. 

Client ID dannes ved oprettelse som medlem på TrueLink og er angivet i den kvittering, du 

modtager på e-mail ved oprettelse som medlem. Client ID er registreret på din TrueLink kon-

to under fanen konti. 

 

Document folder 

Viser hvor folderne til afsendelse og modtagelse af dokumenter blev placeret ved installation 

af TrueLink.  

 

Folderne kan herfra flyttes til et andet lokalt drev på computeren. Skal TrueLink-klienten væ-

re tilgængelig for flere brugere, forudsætter det en deling af de anvendte foldere på det loka-

le drev. 

 

Folderne skal altid flyttes til en anden folder på et lokalt drev. Der kan ikke flyttes direkte ned 

i roden på et lokalt drev. 

 

Vil du flytte folderne skal du klikke på ”Change”. Her skal du vælge den folder du ønsker at 

flytte til, og vælge ”Open folder”. Brug ”Look in” for at finde den folder du vil flytte til. 

Du kan ikke flytte folderen til en folder indenfor den nuværende folderstruktur under 

C:\TrueLink. 
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Klik på ”Save” for at gemme den nye opsætning: 
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Vælg "OK" i dette vindue: 

 

 
 

Bemærk: Folderne kan ikke oprettes manuelt, men skal altid flyttes som beskrevet ovenfor. 

Sker der en fejl under flytningen, hvor du eksempelvis kommer til at slette nogle af folderne, 

skal TrueLink geninstalleres. 

 

Flytning af folderstruktur til netværksdrev 

Hvis du har brug for at flytte folder strukturen til et netværksdrev, kan TrueLink tilbyde hjælp 

til flytning og opsætning. Denne support er betalbar efter tidsforbrug. 
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Tickets 

Her vises det antal klip, der er tilbage for de aktuelle dokumenter. Bemærk at klip ikke opda-

teres løbende i klienten, men kun opdateres når TrueLink Client Service applikationen startes. 

 

Web Service URL 

Webservice, som anvendes af TrueLink. 

 

Server status 

Viser status for om TrueLink serveren er aktiv. Kan kontrolleres ved at klikke på ”Recheck”. 

 

Enable multiple clients  

Denne funktion anvendes af firmaer som sender og modtager dokumenter for andre firmaer, 

og som ønsker at anvende samme klient til at sende med, samt arkivere de respektive faktu-

raer i fakturaafsenders/modtagers arkiver. Se afsnittet ”Multiklient funktionen”. 

 

Add client ID automaticly 

Denne funktion anvendes i sammenhæng med ”Enable multiple clients”, hvis klient ID for øv-

rige firmaer skal oprettes automatisk når et dokument sendes. Dette kræver specifik navn-

givning af de filer der sendes. Se afsnittet ”Add client ID automaticly”. 

 

Save sent invoices 

Her markeres hvis afsendte dokumenter skal gemmes i TrueLink folder strukturen. 

Se afsnit ”Logning af afsendte filer”. 

 

Det er altid muligt at se afsendte fakturaer ved at logge ind på www.truelink.dk. 

 

http://www.truelink.dk/
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Fanen "Help" 

På dette skærmbillede kan man se versionsnummer af TrueLink-klienten. Der er desuden via 

nedennævnte knapper adgang til vejledninger på www.truelink.dk. 

 

Knappen "Help" 

Du finder denne vejledning ved at søge på ”Bruger vejledning til TrueLink klient” 

 

Knappen "Conditions" 

Du finder TrueLinks betingelser og vilkår ved at søge på ”Betingelser og vilkår”. 

 

Knappen "Setup guide" 

Du finder TrueLink klient installationsvejledning ved at søge på ”Installationsvejledning til 

TrueLink klient”. 

 



   
Brugervejledning til TrueLink klient 

  
 

- 16 - 

20-10-2015 
 

Multiklient funktionen  

Denne funktion anvendes af firmaer som sender og/eller modtager dokumenter for andre fir-

maer, og som ønsker at anvende samme klient til at sende med, samt arkivere de respektive 

dokumenter i fakturaafsenders arkiv i TrueLink.  

 

Sådan gør du, når du både skal sende og modtage for dine kunder 

Alle firmaer du skal sende og/eller modtage dokumenter for, skal oprettes som medlem på 

TrueLink: 

 

  
 

 

Alle firmaer hvor du både skal sende og modtage dokumenter for, skal have egne foldere til 

afsendelse og modtagelse. Folderne skal ligge udenfor de foldere der tilhører default firmaet. 

Det firma hvis klient ID der blev anvendt ved installation af klienten, er default firma. Foldere 

under C:\TrueLink\enovationConnecterInvoice tilhører default firmaet. 

 

I nedenstående eksempel, er der oprettet 2 foldere til hhv. firma ”Lysfabrikken” og ”Kontor-

forsyningen”: 
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Oprettelse af klient ID og egne foldere 

1) På fanen ”Settings I klienten: 

 Stoppes servicen 

 Der markeres ”Enable multiple clients” 

 Der vælges ”Save” 

 

 
 

2) Klient ID fra de(t) firmaer der skal sendes dokumenter fra, tilføjes ved at vælge ”Ma-

nage”: 

Udfyld klient ID (findes på TrueLink under menu ”konti”) og firmanavn og marker i 

”Own folders for files”: 
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3) Opret en ny folder med ”Create new folder” og udfyld navn på folderen: 
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Marker folderen og klik på “Open folder”: 

 
 

Klik derefter på ”Add” 

 
 

Vælg ”Close” 



   
Brugervejledning til TrueLink klient 

  
 

- 20 - 

20-10-2015 
 

 
 

 

Gem opsætningen ved at vælge ”Save”: 

 
 

Bemærk, at du for hver gang du tilføjer et klient ID skal gemme opsætningen inden du tilføjer 

et nyt ID. 
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4) For at opdatere underfoldere i de firma foldere du netop har oprettet, skal du starte 

TrueLink service: 

 

 
 

På fanen ”Status” kan du se når folder strukturen er opdateret. Hvis klienten meddeler at du 

skal vente X minutter, før klienten modtager opsætning fra serveren, kan du klikke på ”Re-

ceive now”, hvorefter folder strukturen opdateres. 
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Klienten er klar til at sende, når de 2 markerede meddelelser i nedenstående billede vises: 

 

 
 

Du kan nu kontrollere om den folder du oprettede, indeholder underfolderne: 

 
 

Ændre eller slette et klient ID der er tilføjet under multiklient 

Hvis du skal slette et klient ID der er tilføjet under multiklient skal du gøre følgende: 

 

1.  På fanen ”Settings” skal du stoppe servicen og klikke på ”Manage”. 

2.  I det vindue der åbner skal du dobbelt klikke på det firma du skal slette eller ændre. 

3.  Du kan nu enten ændre firmanavnet eller slette klient ID på knappen ”Delete”. 

4.  Bekræft sletningen og luk vinduet. 

5.  Gem ændringen og start herefter servicen igen. 
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Bemærk: Ved sletning af et firma/klient ID skal evt. manuelt oprettet folder til dette firma 

slettes manuelt, der hvor du har placeret folderen ved oprettelsen. 

  
 

 

Sådan gør du, når du kun skal sende for dine kunder 

Hvis du kun skal sende dokumenter for dine kunder, behøver du ikke oprette egne foldere til 

hvert firma. Når du opretter de øvrige firma klient ID’er, skal du derfor ikke markere ”Own 

folders”. 

Alle dokumenter kan sendes fra default folderne, men selve navngivningen af dokumentfilen 

skal indeholde afsenders klient ID. Klient ID skal angives først i filnavnet efterfulgt af tegnet 

”underscore”.  

Eksempelvis: 110798261309426_OIOXML_6571251_.xml. Med denne filnavngivning kan et 

dokument sendes fra default folder, men i TrueLink arkivet arkiveres der på den faktiske af-

sender af dokumentet. 

 

Add client ID automaticly 

Denne funktion anvendes i sammenhæng med ”Enable multiple clients”, hvis klient ID for øv-

rige firmaer skal oprettes automatisk når et dokument sendes. Dette kræver specifik navn-

givning af de filer der sendes. 

 

Navngivning af filen skal være som følger: 

<Afsenders klient ID>_<Afsenders ID Type>_<Afsenders ID>_<Faktura nr.>_<T 

idspunkt for generering af fil i millisekunder>.<Data type> 

 

Eksempel på faktura: 

123184838192520_CVR_20215194_1005-2_095012361631246.xml 
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Udybende forklaring: 

 

 Afsender klient ID:  

o Klient ID der tilhører den afsender der er angivet i dokumentet der sendes. Fin-

des på afsenders konti i TrueLink i menuen ”Konti”. 

 Afsenders ID Type: 

o Afsender identification. Kan være "CVR", "EAN", "DUNS" eller "P" (for P-

nummer) 

 Afsenders ID: 

o Selve ID nummeret 

 Faktura nr.: 

o Dokumentets fakturanr. 

 Tidspunkt for generering af fil: 

o Tidspunkt i millisekunder for dokumentets upload til TrueLink klient eller hvor 

dokumentet genereres i afsenders ERP system. 

 

Filer skal sendes fra default folderne. 

 

Når TrueLink klienten modtager filen, oprettes klient ID’et, og efterfølgende sendes filen. Sta-

tus meddelelserne vil eksempelvis se således ud: 

 
 

I fanen ”Settings”, under knappen ”Manage”, vil klient ID’et vises med firma navn ”Added au-

tomatically”: 

Eksempel: 
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