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Forord

Indhold

Med dette dokument kan du via OIOUBL-formatet bruge printskabelon 5
optimalt. Når man læser det igennem er det en god ide at have et eksempel på fakturaen, samt XML formatet for OIOXML ved hånden.
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Placering af felter på fakturaen

Indhold

Indledning











Modtageradresse
Afsenderadresse
Leveringsadresse
Firmainformation
Formulartype
Fakturainformation
Betalingsinformation
Sidetal
Logoplacering

Dette kapitel indeholder beskrivelse af felter, som vil være på fakturalayoutet. Disse felter vil blive fyldt ud med de data der er indeholdt i OIOUBL
formatet
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Indhold

Modtageradresse

Modtageradressen er placeret 29 mm fra toppen og 20.00 mm fra venstre
side af papiret. Der er angivet 75 mm i bredden og 21.00 i højden. I dette
felt udskrives følgende tags fra adressen <cac:AccountingCustomerParty>:
+<cac:PartyName>
-<cbc:Name>
+<cac:PostalAddress>
-<cbc:StreetName>
-<cbc:AdditionalStreetName>
-<cbc:PostalZone> -<cbc:CityName>
Hvis der er én af disse linier der ikke er der, vil de andre linier blive rykket
sammen, for at gøre det nemmere at få den læst af Post Danmarks postsorteringsmaskiner. Dette felt skrives fra bunden og op og der er en blank
linie i toppen, som også hjælper på maskinlæsbarheden.

Afsenderadresse

Afsenderadressen er placeret 11 mm fra toppen og 20.00 mm fra venstre
side af papiret. Der er angivet 75 mm i bredden og 17,75 mm i højden. I
dette felt udskrives følgende tags fra adressen
<cac:AccountingSupplierParty>:
+<cac:PartyName>
-<cbc:Name>
+<cac:Address>
-<cbc:StreetName>
-<cbc:AdditionalStreetName>
-<cbc:PostalZone> -<cbc:CityName>
Hvis der er én af disse linier der ikke er der, vil de andre linier blive rykket
sammen, for at gøre det nemmere at få den læst af Post Danmarks postsorteringsmaskiner. Dette felt skrives fra bunden og op.

Leveringsadresse

Leveringsadressen er placeret 76.69 mm fra toppen og 20.00 mm fra venstre side af papiret. Der er angivet 60.00 mm i bredden og 20.23 mm i
højden. I dette felt udskrives følgende tags fra adressen <cac:Delivery>:
+<cac:DeliveryAddress>
-<cbc:StreetName>
-<cbc:PostalZone> -<cbc:CityName>

Firmainformation

I dette felt skrives informationer vedrørende det afsendende firma. Det er
placeret 54.00 mm fra toppen af siden og 150.00 mm fra venstre side. Det
er 55.00 mm bredt og 42.48 mm højt.
I dette felt udskrives følgende tags med en tekst foran:
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Tekst foran

Tag

Tekst foran

Tag
+<cac:AccountingSupplierParty>
+<cac:PartyName>
-<cbc:Name>
+<cacPostalddress>
-<cbc:StreetName>
-<cbc:AddrtionalStreetName>
-<cbc:PostalZone> -<cbc:CityName>

CVR/SE:

+<cac:party>
+<cac:PartyTaxScheme>
-<cbc:CompanyIDSchemeID>

Hvis der er én af disse linier der ikke er der, vil de andre linier blive rykket
sammen. Værdien af tagget vil blive højrestillet, så de kommer til at stå
pænt under hinanden.

Formulartype

For at kunne beskrive hvilken type dokument der er tale om, skrives der i
dette felt om det er en faktura eller en kreditnota. Det er placeret 46.14
mm fra toppen af siden og 150 mm fra venstre side. Det er 55 mm bredt
og 7.73 mm højt.
Typen af dokumentet vurderes ud fra tagget <invoice>, <com:TypeCode>.
Dette tag kan indeholde værdien ”PIE” eller ”PCM”.
Hvis der står ” PIE” bliver der skrevet FAKTURA i feltet og hvis der står”
PCM” bliver der skrevet ”KREDITNOTA” i feltet.

Fakturainformation

Dette felt viser informationer vedrørende fakturaen. Det er placeret 61.00
mm fra toppen af siden og 100.00 mm fra venstre side. Feltet er 45.00
mm bredt og 16.93 mm højt.
Tekst foran

Tag

Fakturanummer:

+<Invoice> /+<creditnote>
-<cbc:ID>

Faktura dato:

+<Invoice>
-<cbc:IssueDate>

Rekv.nr:

+<Invoice>
+<cac:OrderReference>
-<cbc:ID>

Leveringsdato

+<Invoice>
+<cac:Delivery>
-<cbc:ActutalDeliveryDate>
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Betalingsbetingelser

Dette felt indeholder betalingsbetingelserne for fakturaen.
Feltet er 45.00 mm bredt og 17.81 mm højt. Det er placeret 78.66 mm fra
toppen af siden og 100.00 mm fra venstre side. Feltet indeholder følgende
tags og tekster:
Tekst foran

Tag

Betalingsbetingelse

+<Invoice>
+<cac:PaymentTerms>
-<cbc:Note>

Forfaldsdato:

+<Invoice>
+<cac:PaymentMeans>
-<cbc:PaymentDueDate>

Rabat Procent:

+<Invoice>
+<cac:PaymentTerms>
-<cbc:SettlementDiscountPercent>

Rabatbetalingsdato:

+<cac:SettlementPeriod>
-<cbc:EndDate>

Sidetal

Dette felt indeholder sidetallet, som bliver skrevet således:
Side:
x af y
Sidetallet bliver regnet ud af layoutet.
Feltet er 50.00 m bredt og 3.99 mm højt. Det er placeret 195.00 mm fra
toppen af siden og 75.00 mm fra venstre side.

Logoplacering

Feltet der indeholder logoet er placeret 5.00 mm fra toppen og 106.00 mm
fra venstre side. Feltet er 100.00 mm bredt og 40.00 mm højt. Feltet er
højretop-justeret. Hvis det logo der bliver benyttet er for stort, vil det blive
formindsket, så det passer i feltet. Logoets højde-bredde-forhold vil blive
bevaret, så det ikke bliver for bredt i forhold til dets oprindelige forhold.
Logoet vil ikke blive strukket hvis det er for lille, da kvaliteten af det printede logo kan blive væsentligt forringet.
Det er vigtigt at lægge mærke til om der er hvide kanter rundt om det logo
man indsender, da de kanter vil gøre at logoet ikke ser ud til at være højrejusteret.
fortsættes næste sidefsni

Fakturalinier

Dette felt bruges til at skrive faktura- og tekstlinier i. Feltet er placeret
20.00 mm fra venstre side, 100.00 mm fra toppen af siden. Feltet er
185.00 mm bredt og 95.00 mm højt. Alt efter hvor mange linier der er i
fakturaen/kreditnotaen og hvor meget teksten i dem fylder, vil dette felt
udvides, så det fylder næsten hele siden. Højden på det vil så være 195.00
mm. Fakturaens første side indeholder dog færre linjer idet FI-kortet er
placeret i bunden af denne side. Det er også muligt for at skrive yderligere
beskeder til modtageren om varen eller lignende i dette felt.
Logikken og hvad der kan skrives i dette felt, vil blive gennemgået I dybden i de senere afsnit.
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FI-kort

FI-kortet er placeret nederst på første side og er 4 tommer (308,4 mm) højt
og 210 mm bredt. Som indbetaler benyttes adressen under
+cac:AccountingCustomerParty>
+<cac:PartyName>
<cbc:name>
+<cac:PostalAddress>
-<cbc:StreetName>
-<cbc:AdditionalStreet>
+<cac:Country>
-<cbc:IdintificationCode> & ”-” & <cbc:PostalZone> &

cbc:CityName>

Under “Kreditornummer og beløbsmodtager” benyttes:
<cac:PaymentMeans> + <cac:CreditAccount> -<cbc:AccoutnID>
+<cac:AccountingSupplierParty> + <cac:PartyName> -<cbc:Name>
+<cac:AccountingSupplierParty> + <cac:PostalAddress> -<cbc:streetName>
+<cac:AccountingSupplyerParty> + <cac:PostalAddress> -<cbc:PostalZone> <cbc:CityName>
Beløbet der skal betales kommer fra
<cac:LegalMonetaryTotal> -cbc:PayableAmount>
og betalingsdatoen kommer fra
<Invoice> +<cac:PaymentMeans> -<cbc:PaymentDueDate>
OCR linien bliver dannet ud fra
+<cac:PaymentMeans> -<cbc:PaymentID> -<cbc:InstructionID> and
+<CreditAccount> -<cbc:AccountID>
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Logik i felt med fakturalinier

Introduktion

OIOUBL-transaktionen kan indeholde 1 til flere fakturalinjer, og yderligere
beskrivelser til hver enkelt varelinje.
Fakturelinjer og yderligere beskrivelser udskrives i samme sekvens, som
de er angivet i OIOXML-transaktionen.
Hvis der ikke er plads til alle oplysninger på første printside, fortsættes
udskrivningen på efterfølgende sider.
Første side indeholder indbetalingskort.
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Beskrivelse

Tabel hoved

I tabellens hoved vil følgende beskrivelser stå:
Nr.
Lev. Dato
Beskrivelse
Antal
Enhed
Pris pr. enhed
Moms %
Beløb.

Fakturalinje

I denne linje vil er blive skrevet følgende værdier markeret med fed tekst
ud fra en linje i fakturaen:
+<cac:InvoiceLine> +<cac:SellersItemIdentification> -<cbc:ID>
+<cac:InvoiceLine> +<Delivery> - <ActualDeliveryDate>
+<cac:InvoiceLine> +<Delivery> -<cbc:Description>
+<cac:InvoiceLine> +<cac:AllowanceCharge> -<cbc:Note>
+<cac:InvoiceLine> -<InvoicedQuantity>
+<cac:InvoiceLine> +<cac:Price> -<cbc:PriceAmount>
+<cac:BillingReference> +<cac:BillingReferenceLine>
+<cac:AllowanceCharge> + <cac:TaxCategory> -<cbc:Percent>
+<cac:InvoiceLine> -cbc:LineExtensionAmount>
Beløb kan printes med op til 5 decimaler.

Tabel fod

I tabelfoden kan der stå følgende værdier:
Hvis man benytter sig af gebyrer, så kan de skrives i
+<Invoice> +<cbc:InvoiceLine> +<cbc:AllowanceCharge> <cbc:AllowanceChargeReason>
Der vil blive skrevet hvilken type det er, efter e|faktura formatet (baseret
på <com:ID>).
RABAT
Gebyr
FRAGT
AFGIFT
TOLD
Dette felt definerer om der er tale om en generel rabat eller et generelt
gebyr.
Beløbet, der vises på fakturaen er +<Invoice> +<cbc:InvoiceLine>
+<cbc:AllowanceCharge> -<cbc:Amount>
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Efter disse mulige linier, vil momsbeløbet, beløbet excl moms og beløb incl
moms blive skrevet ud fra taggene :
+<Invoice> + difference mellem Total payable og TaxExclusiveAmount
+<Invoice> +<cac:LegalMonetaryTotal> -<cbc:TaxExclusiveAmount>
+<Invoice> +<cac:LegalMonetaryTotal> -<cbc:Payableamount>

Meddelelser til
modtageren

Som afslutning på udskriften placeres eventuelle eventuelle oplysninger.
Disse oplysninger hentes fra tagget:
+<Invoice> +<cac:Price> -<cbc:Note>
Der kan angives et variabelt antal forekomster, der udskrives i samme
sekvens, som de er angivet i XML-filen.
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Fonte og skrifttyper

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke fonte der er benyttet og hvilken typografi der
er benyttet i de enkelte felter
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Beskrivelser

Modtageradresse

Arial størrelse 10, venstre bund justeret

Afsenderadresse

Arial størrelse 10 venstre top justeret

Firmainformation

Arial størrelse 8 højre top justeret

Formulartype

Arial størrelse 14 højre top justeret

Fakturainformation

Arial størrelse 8 venstre top justeret

Sidetal

Arial størrelse 10 venstre top justeret

Leveringsadresse

Arial størrelse 10 venstre bund justeret

Fakturalinier

Arial størrelse 8, justeringer kan ses i tabellen herunder. Alle linier er top
justeret. Tabelhoved og –bund er arial størrelse 10.
Nr.

Lev dato.

Beskrivelse

antal

Venstrejusteret

Venstre

Venstre

Venstre
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%

beløb

højre

højre
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FI-kort

Indbetaler informationer er skrevet med helvetica størrelse 10. OCR linie,
samt indbetalingsbeløb og –dato er skrevet med OCR-B størrelse 1.
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