
 

    

   

 

 

Elektronisk aksesspunkt og meldings-

sentral inkludert. 

Mulig å legge ved andre filer, f.eks.     

timelister, produktinformasjon eller     

annet som skal mottas med fakturaen  

Automatisk PDF-kopi av dokumentet  

innebygd i PEPPOL (EHF) 

 

Sendestatus overvåkes så det enkelt       

oppdages dokumenter med feil eller    

manglende leveringsbekreftelse 

Oppdatert status på alle dokumenter  

Direkte opplasting av filer med                

kvittering for øyeblikkelig sending             

via API 

Nøkkelfunksjonalitet  
   

    

   

   

    

Oseberg EHF dekker all obligatorisk informasjon du  

trenger for å utstede en norsk EHF 3.0 fil. 

For å kunne sende PEPPOL E-fakturaer og kreditnotaer 

må du opprette en “elektronisk postkasse”, også kjent som 

et tilgangspunkt. Dette er inkludert i vårt produkt.  

For å unngå at brukeren håndterer manuelle filer, har 

Oseberg EHF et direkte API som sørger for at både     

sending av filer og mottak av kvitteringer skjer sikkert og  

automatisk. 

Systemet viser brukeren eksakt statusen til dokumentet 

enten den sendes, hvis den ble returnert med en feil eller 

hvis den endelige kvitteringen sier at dokumentet er    

registrert som mottatt i kundens mailboks. Statusene er 

alltid tilgjengelige direkte på dokumentet eller i listen over 

dokumenter som er sendt ut. 

Vi har opprettet et statussenter som kan vises i ditt 

foretrukne rollesenter i Business Central. Dette for å hjelpe 

deg med å holde oversikt over feilsituasjoner eller sending 

som ikke er bekreftet av mottakerens mailsystem ennå. 

Kundene dine foretrekker kanskje en kopi av fakturaen i 

PDF. Dette er automatisk innebygd i sendingen for å sikre 

at brukerne ikke glemmer å legge det ved.  

Vi har også funksjonalitet for å la brukerne legge til andre 

PDF-vedlegg som de ønsker å sende kundene. Dette kan 

være alle typer dokumenter som timelister, tredjeparts 

fakturaer, produktspesifikasjoner, rekvisisjoner eller annet 

som skal mottas med fakturaen. 

Last ned produktet hos Microsoft AppSource for Business 

Central. 

 

 

Systemet oppretter EHF filer  

Oseberg EHF  
Alt du trenger for en fullintegrert, sikker og                   
effektiv sending av EHF fakturaer og kreditnotaer 

https://appsource.microsoft.com/en-us/product/dynamics-365-business-central/PUBID.oseberg_solutions%7CAID.oseberg_peppol%7CPAPPID.49206e10-c889-400d-8465-bde6555e00fc?tab=Overview

