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Stellar NemHandel 

 

Med Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-Fakturaer i OIOXML og 

OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Stellar for at kunne sende og til at 

kunne modtage. 

 

Hvis du i dag benytter modulet Stellar e-Faktura, skal du skifte til Stellar 

NemHandel modulet. Se mere om det fra side 18. 

 

Stellar understøtter OIOXML via VANS. 

OIOUBL og OIOXML via Nemhandel. 

 

Husk at fortælle din leverandør, at formatet til levering og modtagelse af e-Faktura, 

skal være fuldelektronisk og IKKE fakturaer fra læs-ind bureauer. 

Skal du modtage i OIOUBL skal du kontakte Visma. 
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Generel opsætning NemHandel 
 

For at sende eller modtage e-Faktura skal du være tilmeldt hos Visma, samt tilkøbe et 

klippekort til brug for afsendelse/modtagelse. For oprettelse skal vi bruge dit CVR-

nummer. Du modtager derefter NemHandel kodeord fra Visma. 

 

For også at modtage e-Faktura skal vi bruge dit GLN nummer. Dog kan nogle 

grossister sende på CVR- nummer, så GLN nummer ikke skal bruges. (Tjek med din 

leverandør).  
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Den generelle grundopsætning udfyldes i menuen Funktioner – Systemopsætning – 

Firmaoplysninger. Navn, adresse, Nemhandel kodeord, CVR-nummer og evt. GLN-

nummer udfyldes.  

 

Når du lukker din Stellar, advares du, hvis der ligger uafsendte dokumenter. Det kan 

du vælge at slå fra, hvis du sætter flueben i Advar ikke om uafsendte Nemhandel 

dokumenter. 

 

Opsætning af e-Faktura send 
 

For afsendelse af e-Faktura kræves oplysninger ud over dem, der benyttes til 

almindelig fakturering. 

 

Under menuen Funktioner – Systemopsætning – Faktura skal følgende være 

udfyldt: 

 

Fanen Indbetalingskort: Her registreres oplysninger vedrørende betalingsoverførsel 

fra debitor. Betalingsoverførslen kan til e-Faktura ske via indbetalingskort eller 

kontooverførsel. 

 

Indbetalingskort kan kun være kortart 01, 04, 15, 71, 73 og 75. Det er de samme 

kortarter, som normalt kan anvendes i netbanksystemer. Alle andre kortarter ændres 

til kontooverførsler på e-Fakturaen. Hvis du ikke benytter OCR-linjer, udfyldes med 

>00. 

 

For kortarterne 71, 73, og 75 (FIK) kræves ingen yderligere oplysninger ud over 

kreditornr. 

For kortarterne 01, 04 og 15 (Giro) kræves følgende oplysninger vedrørende konto: 

Kreditornr. 

Bankregistreringsnr. Til BG Bank/Giro 

Bankkontonr. Til BG Bank/Giro 

Filialnavn 

SWIFT nr. (kan udelades) 

 

For øvrige kortarter – altså kontooverførsler kræves følgende oplysninger vedr. konto: 

Bankregistreringsnr. til kontooverførsel 

Bankkontonr. til kontooverførsel 

Filialnavn 

SWIFT nr. (kan udelades)  

Fanen e-Faktura: For at kunne anvende e-Faktura, skal du registrere en række 

oplysninger om din virksomhed, så modtageren har de nødvendige oplysninger om dit 

firma, således at modtager af den elektroniske faktura har mulighed for at kontakte 

dig og din virksomhed.  
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Fakturaudsteders betalingsadresse: Vejnavn, Husnr. Postnr. og Postdistrikt og land 

SKAL udfyldes. Landekoden skal være en gyldig ISO-landekode fx DK. 

Fakturaudsteder vareafsendelsesadresse: Det er valgfrit at udfylde disse felter. 

Ordrekontakt hos fakturaudsteder: Her skal mindst ID-feltet være udfyldt med fx 

initialer, mailadresse eller lignende. 

 

Fanen Opsætning for: 

Opsætning af automatisk afsendelse af e-Faktura 
 

 

Under Fakturatotal-vinduet kan du enten vælge, at få vist mulighed for at kunne vælge 

at sende e-fakturaen elektronisk if med bogføring. 

Eller du kan under Ved bogføring vælge at e-Faktura automatisk sendes, når der 

bogføres. 

Når Vis mulighed for at sende elektronisk er valgt, og du vælger bogfør faktura nu, 

fremkommer muligheden for at sende e-Faktura nu. 
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Enhedsbetegnelser 

For at sende i formatet OIOUBL skal alle fakturalinjer indeholde en gyldig UBL-kode 

for Enhedsbetegnelser. Hvis du ikke køre med Enhedsbetegnelser kan du oprette en 

standard, der ligger fast. 

Gå til Nemhandel-modulet – Opsætning Nemhandel – Fanen Afsendelse. Nederst 

skal du oprette en Enhedsbetegnelse. Når du opretter skal feltet UBLenhed være valgt 

ud fra den liste du får ved at klikke på den lille sorte pil. Fx Stk bliver oversat til 

UBLkode EA.  

Hvis du benytter enhedsbetegnelser på vare og ordrelinjer kan du tilrette disse under 

Lager – Enhedsbetegnelser. Klik på Opret benyttede, og dem du har på vare bliver 

indlæst. Her skal du dog tilknytte UBL-enhed, hvor det mangler. 
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Brug af e-Faktura send 
 

For at kunne sende e-Faktura, skal din opsætning være på plads. Du skal kende 

modtagerens unikke NemHandel Id, som enten er GLN nummer eller CVR-nummer. 

Og du skal vide hvilket format din kunde ønsker at modtage i. Du kan enten udfylde 

nummeret, hver gang du skal fakturere en ordre til debitoren, eller du kan lægge det 

fast på debitorens debitorkort. Under Menuen Debitorer - kartoteker Debitor - 

Debitorer, vælger du Ret. 

 

Dette giver adgang til alle oplysninger på den pågældende debitor. Under fanen 

Debitoroplysninger - Fanen e-Faktura kan der udfyldes med NemHandel Id´et og 

det ønskede format. 

 

 
Tryk OK. 

 

Hvis du handler meget med samme virksomhed, og virksomheden benytter Internt 

konteringsnummer, eller altid har samme personkontakt, kan disse 2 felter også 

udfyldes. 

 

På fanen Debitoroplysninger – Standardoplysninger, sættes prik i, at kunden skal have 

sin faktura som eDokument, hvis man vil benytte hel eller delvis automatisk 

afsendelse. 
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Ordrebehandlingen 
 

Ved ordrebehandling anvender du den almindelige forretningsgang. Det vil sige, at du 

går i Ordre/Tilbud/Faktura. Vælger Ordre og Ny. Du vælger den debitor samt de 

varer eller tjenesteydelser, som skal faktureres på ordren. På fanen e-Faktura på 

ordren indsættes NemHandel Id´et. Når ordren er færdigbehandlet, vælger du 

Marker/Afmarker og dernæst vælger du Bogfør. 

 

 
 

Nu finder du fakturaen under fanen Fakturaer. Fakturaer, hvor der er tilknyttet 

NemHandel Id., ligger ligeledes også under fanen e-Faktura. Det er muligt, at sætte 

NemHandel Id på en bogført faktura eller rette nummeret, ved at dobbeltklikke på den 

eller trykke ”Ret”, når du står på den. 

 

Hvis du ikke har opsat automatisk afsendelse af e-Faktura, skal du for at sende faktura 

som e-Faktura, stå på fanen e-Faktura. Her markerer du fakturaen og trykker på Send 

e-Faktura. Hvis ikke de nødvendige komponenter er installeret, spørges der om de 

skal installeres. 

 

Du kan efter afsendelse følge din faktura. Du kan i Ordre/Tilbud/Faktura/e-

Faktura – e-Faktura-fanen se at din e-Faktura er afsendt hvis der er et flueben i den 

anden kolonne med ikoner. 
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Du kan i øverste højre hjørne på fanen e-Faktura se alle e-Fakturaer, eller vælge kun 

at se hvilke der endnu ikke er sendt eller hvor der mangler kvittering. 

 

 Eller du kan gå til modulet NemHandel. 

 

  
 

 

Under menuen Postbakker – Udbakke, kan du i udbakken se alle dokumenter der er 

under afsendelse. Ud for dokumentet er et ikon: 

 

 Dokumentet er afleveret til eDoc serveren, hvorfra det vil blive sendt videre til 

modtageren. Hvis du lukker Stellar, vil eDoc serveren blive ved at forsøge at sende 

dokumentet. Et dokument kan have denne status i lang tid, hvis modtagerens system 

ikke kører konstant. 

 

Dokumentet er endnu ikke afleveret til eDoc serveren. Stellar vil blive ved med at 

forsøge at aflevere dokumentet til eDoc serveren. Hvis du lukker Stellar mens et 

dokument har dette ikon, vil dokumentet først blive sendt når Stellar startes igen. 

Normalt har et dokument kun denne status i ganske kort tid. 

 

Dokumentet kan ikke leveres til modtageren. F.eks. på grund af et forkert 

NemHandel Id. 
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I undermapperne under ”Sendt” kan du se de dokumenter der er sendt til modtageren: 

 

 

Her forekommer følgende ikoner: 

 

Dokumentet er leveret til modtageren (der har kvitteret for modtagelsen) 

 

Dokumentet kunne ikke leveres til modtageren, men er siden blevet sendt igen. 

 

Listen viser dato og tid for afsendelse. Du ser modtagers NemHandel Id. Du kan få 

vist dokumentets indhold ved at trykke på Vis. Du får vist indholdet af den fil, der er 

afsendt. 

 

Nederst kan du følge hvor mange klip du endnu har til at afsende/modtage e-Faktura. 
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Opsætning til e-Faktura modtag 
 

Du skal være opmærksom på, at e-Faktura modtag, kun er modtagelse af 

faktura/kreditnota. Der bogføres på kreditorkonto og varer lægges på lager. Pt. 

Understøttes Købsordre/Rekvisitioner IKKE ved modtagelse af e-Faktura. Så hvis du 

benytter Købsordre/Rekvisitioner i Stellar til at bestille og modtage varer med, 

udlignes disse købsordrer/rekvisitioner IKKE, og vil stadig fremgå i 

Købsordre/Rekvisitionsoversigten. 

 

 

I modulet NemHandel – Opsætning NemHandel definerer du, hvad der skal ske 

med en e-Faktura. 

 

På fanen Indlæsning af faktura definerer du, hvad der skal ske med en modtagen 

faktura, hvis ordrenummer ikke findes i dit Ordre- eller Projektkartotek, alt efter hvor 

du har sat mærke i, at der skal ledes efter ordrenr. Du opsætter, hvor der skal søges 

efter ordrenummer henne. 

 

 
 

På fanen Afsendelse, kan du opsætte Enhedsbetegnelse for fakturalinjer, hvis der ikke 

er udfyldt fra leverandørens købsfaktura med en gældende standard. 

 

På fanen Postbakkerne, kan du nulstille postbakker. Bør kun udføres i samarbejde 

med en Stellar Konsulent. Funktionen kan tage meget lang tid. 

 

 

Hvis der yderligere automatisk ved bogføring skal overføres fra købsfaktura til 

salgsordre, kan du under Funktioner – Systemopsætning – Kreditor – Kreditor, 

generelt, fanen Viderefakturering udfylde hvad der skal ske ved bogføring af 

købsfaktura, når der skal dannes til salgsordre. Denne opsætning gælder også 

fakturaer der ikke er e-Fakturaer. 

 



 

V I S M A S O F T W AR E  D A N M AR K  A / S  

LYSKÆR 3 CD  DK-2730 HERLEV 
PHONE +45 70 27 71 78  

www.visma.dk 
info-software@visma.dk 

CVR NR. 21 72 84 97  BANK: 31383138734951 IBAN DK1430003138734951  SWIFT DABADKKK   

 

10 

 

 
 

 

Der kan udfyldes, hvad der skal ske, hvis ikke salgsordre findes eller er bogført. 

Der kan tillige udfyldes for hvad der skal ske med en Linie med kontonummer men 

uden varenummer. 

  



 

V I S M A S O F T W AR E  D A N M AR K  A / S  

LYSKÆR 3 CD  DK-2730 HERLEV 
PHONE +45 70 27 71 78  

www.visma.dk 
info-software@visma.dk 

CVR NR. 21 72 84 97  BANK: 31383138734951 IBAN DK1430003138734951  SWIFT DABADKKK   

 

11 

 

Brug af e-Faktura modtag 
 

Du behøver ikke kende kreditorens (afsenderens) CVR-nummer eller GLN nummer 

for at modtage en e-Faktura. Men du har mulighed for at lægge et GLN nummer eller 

CVR-nummer fast på kreditorens kreditorkort, så du ved indlæsning automatisk får 

indsat den rigtige kreditor til købsfakturaen. Om det genkendes på købsfakturaen 

afhænger af om identifikation er opsat på kreditorens e-Fakturaoplysninger. 

 

Under Modulet Kreditorer - kartoteker Kreditor – Kreditorer, vælger du Ret på 

den pågældende kreditor. Under fanen Kreditoroplysninger – e-Faktura udfylder 

du med leverandørens NemHandel Id´er. GLN nummer eller CVR-nummer alt efter 

hvad afsenderen identificerer sig med. Tryk Ny for oprettelse. Du kan tilknytte flere 

NemHandel Id´er til den samme kreditor. 

 

 
 

Ved indlæsning af e-Faktura fra hver leverandør søges der i de tilknyttede 

NemHandel Id´er, for at finde kreditoren der skal tilknyttes købsfakturaen. Ved første 

indlæsning fra et ukendt NemHandel Id, bliver du oplyst, hvordan de identificerer sig, 

og om du vil gemme disse oplysninger på kreditoren. 

 

Når du vil se de tilsendte dokumenter, går du i modulet NemHandel og vælger 

menupunktet Postbakker. Under Indbakke kan du se fakturaer eller kreditnotaer der 

ligger klar til indlæsning. Du kan vælge Vis, for at se dokumentet eller Indlæs for at 

læse dokumentet ind. Vælg Afvis for at afvise dokumentet. Afviste fakturaer kan 

indlæses senere. 

 

Indlæste dokumenter er markeret med ikonet og vises kun hvis der er hak i Vis 

indlæste, mens dokumenter der ikke er indlæst vises med ikonet . Afviste 

dokumenter vises med ikonet . 
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Du kan nederst i billedet se, hvor mange klip du har tilbage. 

 

 
 

For at indlæse en faktura eller kreditnota, markerer du den i listen og trykker Indlæs. 

Dermed åbner Købsfaktura fra Kreditormodulet: 

 

 
 

Du kan nu tilpasse købsfakturaen på helt normal vis, ligesom hvis du selv havde 

indtastet oplysningerne fra den modtagne faktura i købsfakturamodulet. Hvis 

varenummeret ikke er udfyldt, kan du tilknytte varenummeret eller en konto fra 

Stellar, så der kan blive bogført, og varerne automatisk kan blive lagt på lager. 

Kuverten i højre side viser at det er en e-Faktura. 
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Tryk F8 eller dobbeltklik i feltet varenummer for at tilknytte varen eller oprette en ny. 

Hvis en ny vare skal oprettes, tager den automatisk teksten fra varen fra 

købsfakturaen. 

 

Knappen Ny leverandør.: Der kan opstå en situation hvor varenummer ikke er 

udfyldt automatisk. Dette kan skyldes at det varenummer leverandøren angiver på 

fakturaen (leverandørvarenummeret) ikke er kendt i Stellar. Når du har udfyldt 

varenummeret på en sådan linje manuelt, kan du oprette det ukendte 

leverandørvarenummer, ved at markere linjen og trykke på knappen Ny leverandør. 

Derved knyttes leverandørens varenummer til varenummeret i Stellar, således at 

varenummer fremover kan sættes på automatisk, når du får en faktura på denne vare 

fra leverandøren. 

 

Du kan udfylde med Salgsordrenummer eller Projektnummer fra din Stellar alt efter 

din tidligere opsætning for NemHandel, hvis nummeret ikke allerede er udfyldt fra din 

leverandør. 

Du kan have bedt din leverandør om at fakturere til dig med dette nummer på efter 

dine anvisninger. Leverandøren skal angive ordrenr/projektnr., (afhængigt af hvad du 

bruger). Feltet hedder i OIOXML fra din leverandør KøbsOrdreNummer. 

(Invoice/ReferencedOrder/BuyersOrderID).  

Dette er et af de felter, som offentlige modtagere kan kræve udfyldt. Når man viser 

fakturaen i Stellar, vil nummeret fremgå under Købers ordrenr. 

 

Linjen eller købsfakturaen flyttes automatisk til din salgsordre i Ordre/Tilbud/Faktura 

eller til Projekt, efter den opsætning du har defineret for viderefakturering ved 

bogføring af købsfaktura. 

 

Tryk OK, når oplysningerne er indtastet. 

 

Nu ligger købsfakturaen klar i din almindelige menu for Købsfaktura, og er klar til at 

bogføre. 
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Du kan som med almindelige købsfakturaer stadig rette eller ændre inden der er 

bogført. 

Tryk derefter Marker og Bogfør, når oplysningerne er indtastet. Med flueben Vis 

bogførte, kan du se tidligere bogførte dokumenter. Du kan på Vis vælge at få vist 

købsfakturaen. 

 

Installation af komponenter til NemHandel 
 

Det er nødvendigt, at have Microsoft .Net installeret, samt have en komponent til 

NemHandel registreret for at kunne sende e-faktura. Systemet er lavet, så det 

kontrolleres om komponenten er tilgængelig når den skal bruges. Hvis komponenten 

mangler, skal den installeres: (Har du Stellar Hosting – kontakt Stellar Support). 

 

 
 

Tryk Ja, for at installere. 

 

Installationen af Microsoft .net starter automatisk, hvis ikke den er tilgængelig på 

maskinen. Dette kan tage tid og skal downloades. 

 

 
 

Tryk Next. 
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Installationen starter, Tryk OK. 

 

 
 

De næste 2 billeder minimeres og ses kun fra din proceslinie, at der sker noget. Vent 

indtil overførsel og installation afsluttes. 

 

 
 

Installationen er fuldført. 
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Tryk Afslut. 

 

 

Der kan ikke sendes e-Faktura før Installationen er fuldført. 

 

 
 

Installationen af komponenterne er fuldført. Tryk OK. 

 

 
 

Du skal genstarte Stellar og kan derefter trykke Send e-faktura igen på din e-

Fakturafane. 
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Skift til NemHandel modulet 
 

Hvis du benytter det gamle e-Faktura modul skal du skifte til det nye NemHandel 

modul, som beskrives i denne vejledning.  

 

Når du skifter til NemHandel modulet, må der ikke være andre brugere på systemet, 

og da der skal ske en konvertering af måden dine evt. eksisterende e-fakturaer 

håndteres på, kan processen tage et stykke tid, afhængig af din computers hastighed 

og din båndbredde. 

 

Det anbefales at du kigger denne vejledning igennem, inden du skifter til NemHandel 

modulet. 

 

Selve skiftet foregår som følger: 

1. Kontroller at der ikke er andre brugere på systemet end dig selv, og luk alle 

åbne vinduer i Stellar. 

2. Tag en sikkerhedskopi 

3. Gå til Funktioner – Systemopsætning – Faktura – fanen e-Faktura 

 

 
 

4. Tryk på knappen NemHandel for at skifte til NemHandel modulet 
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5. Læs advarselsbeskeden, og hvis du er klar til at skifte til NemHandel modulet 

– tryk på Ja. 

Komponenter til NemHandel skal være installeret. Hvis de ikke er installeres 

disse. (Se evt mere under Afsnit 6). Derefter skal du efter endt installation 

tilbage til punkt 4, og trykke på NemHandel knappen igen. 

6. Vent mens konverteringsprocessen kører 

 

 
 

7. Når konverteringen er færdig, lukker Stellar ned. 

 

 
 

8. Start Stellar igen, og konstater at e-Faktura knappen nu er skiftet ud med 

NemHandel i hovedmenuen til venstre. Prøv at åbne postbakkerne, og 

kontroller at du kan se dine afsendte og modtagne fakturaer i henholdsvis 

indbakken og sendt post. 
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9. Hvis alt ser OK ud, kan øvrige brugere nu anvende Stellar igen. 

 

 

 


