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Forpligtelser ved Procurement-BilSim
Indledning
I
NemHandel
findes
en
OIOUBL_GUIDE_PROFILER.pdf).

række

udvekslings-profiler

(se

Fra afsnittet ”Formål”:
En profil er en overordnet beskrivelse af en eller flere sammenhørende forretningsprocesser, hvor
der i hver proces indgår et eller flere dokumenter. En profil fastlægger rammerne for gennemførelse
af en forretningstransaktion, herunder:
 Hvilken rolle en part (party) indtager i forretningsprocessen
 Hvilke dokumenter en given part skal kunne henholdsvis sende og modtage
 Hvilke processer parterne skal understøtte
Med andre ord: Det at vælge en specifik profil som afsender af et dokument, kan
have konsekvenser, således at man forpligter sig til at kunne modtage fx retursvar.

Procurement-BilSim
Profilen ”Procurement-BilSim-1.0” (BilSim) er den mest simple fakturaprofil
(Billing Simple) i Procurement-klassen. Denne profil dikterer, at en kunde
(Customer) kan modtage følgende dokumenttyper fra sine leverandører:
 Faktura (Invoice)
 Kreditnota (CreditNote)
 Rykker (Reminder)
Profilen dikterer også, at leverandøren (Supplier) skal kunne modtage
returkvittering fra kunden:
 Kvittering (ApplicationResponse)
Det betyder kort sagt, at vælger en leverandør at fremsende sin faktura/kreditnota
til kunden med profilen Procurement-BilSim-1.0, så forpligter han dermed sig selv
til at kunne modtage og håndtere en returkvittering (ApplicationResponse).

Alternativ
Hvis man som leverandør ikke ønsker eller ikke har mulighed for at modtage og
håndtere en returkvittering (ApplicationResponse) i NemHandel, så skal man ikke
afsende sin faktura med profilen Procurement-BilSim-1.0.

Alternativet
er
at
benytte
profilen
kaldet
”NES-5”
(urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0). Denne profil dikterer, at en kunde
skal kunne modtage følgende dokumenttyper fra sine leverandører:
 Faktura (Invoice)
 Kreditnota (CreditNote)
Da NES-5 profilen ikke indeholder returkvittering, er denne profil det eneste
alternativ til BilSim – hvis man ikke kan/vil håndtere returkvittering.

Ansvar
Vælger man som leverandør at afsende faktura/kreditnota med profilen BilSim,
pålægger man sig selv at være registreret i NemHandelsRegistret (NHR) til at
kunne modtage og håndtere returkvittering (Procurement-BilSim-1.0 i rollen
Supplier).
Opdager man som kunde (evt. kundens NemHandel-operatør) at en leverandør
ikke
lever
op
til
denne
forpligtigelse,
skal
man
kontakte
leverandøren/leverandørens NemHandel-operatør, således at denne kan få rettet
op på evt. fejl eller konfiguration.
Hvis dette ikke hjælper, kan man eskalere problemet til NemHandel Support,
som, på vegne af Digitaliseringsstyrelsen, vil sikre at der leves op til de
forpligtelser, man påtager sig ved både at sende med profilen BilSim og/eller ved
at lade sig registrere i NHR.

Konklusion
Man skal som leverandør være opmærksom på det ansvar man pålægger sig selv,
hvis man vælger at afsende et NemHandel dokument med profilen BilSim (eller
tilsvarende), hvor man forpligter sig til at kunne modtage returkvittering via
NemHandel Infrastrukturen.
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