
eFaktura Bedrift
eFaktura Bedrift løsningen gjør det mulig for en 
bedrift eller organisasjon å sende elektroniske 
fakturaer til sine kunder og motta fakturaer 
elektronisk fra sine leverandører. 

Bedrifter som etablerer en eFaktura Bedrift avtale 
med sin bank kan utveksle fakturaer seg imellom 
uten å avtale utvekslingsformat, datakommunikasjon 
og sikkerhetsløsning.

eFaktura Bedrift er tilrettelagt for både store og små 
bedrifter. Utveksling via fi lforsendelse anbefales 
for faktura- mottakere eller utstedere med større 
fakturavolum. For bedrifter/organisasjoner med 
lavere fakturavolum tilbys nettbanktjenester.

Fakturaformidling mellom alle segmenter

 

eFaktura banknettverket
Bankene samarbeider om formidling av eFaktura 
mellom sine kunder og er også tilknyttet det 
europeiske Peppol nettverket som er foretrukket 
av offentlig sektor. Dette medfører at en faktura-
mottaker automatisk kan motta elektronisk faktura 
fra alle leverandører som er tilknyttet samme løsning, 
og at fakturautstedere kan sende eFaktura til alle 
fakturamottakere som har avtale med sin bank eller 
er registrert som mottaker i Peppol. Fakturautstedere 
kan levere elektronisk faktura til statlige/offentlige 
virksomheter via banknettverket. 

Fordeler for fakturautsteder
• Møter offentlig sektors krav til 
 elektronisk fakturering
• Reduserte kostnader ved utsendelse av 
 elektronisk faktura
• Helelektroniske prosesser
• Samme grensenitt til alle kundene
• Bedrifter 
• Privatpersoner (som eFaktura privat)
• Bruk av tilleggstjenester som scanning,
 fakturaprint og arkiv
• Pleie kundeforhold – fakturamottaker får
 fakturaen på den måten de ønsker

Fordeler for fakturamottaker
• Mulighet for registrering i ELMA, Norges
 nasjonale mottaksregister i Peppol nettverket
• Redusere tid og kostander for fakturabehandling
• Mulighet for hel-elektroniske prosesser
• Utveksling av data mellom bankene i Norge
• Samme grensesnitt fra alle leverandører 
 som sender elektronisk faktura
• Forbedre kunderelasjon – stadig fl ere 
 ønsker å levere eFaktura
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eFaktura Bedrift - kjernetjenester
• Utveksling av eFaktura mellom bedrifter som
 har inngått avtale med sin bank om bruk av
 eFaktura Bedrift tjenesten i Norge 
• eFaktura til privatpersoner (B2C) 
• Standard fakturaformater e2B og EHF 
 (statens valgte format)
• Filfrakt for fakturautsteder og mottaker
• Formidling av eFaktura til offentlige og private
 virksomheter via Peppol nettverket
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eFaktura i Nettbank Bedrift  
Stadig flere bedrifter ønsker å motta eller sende 
fakturaer elektronisk, gjerne som en direkte fil.  
På bakgrunn av dette stiller de gjerne krav til kunder 
og leverandører om at disse også skal kunne motta og 
sende fakturaer elektronisk. 

eFaktura i Nettbank Bedrift gjør det betydelig 
enklere for mindre bedrifter/organisasjoner og 
lignende å være i stand til å imøtekomme disse 
kravene uten å måtte foreta kostbare investeringer. 
Alt de trenger å gjøre er å tegne en avtale for eFaktura 
Bedrift i Nettbank Bedrift for å få tilgang til denne 
funksjonaliteten i nettbanken.  

I Nettbank Bedrift kan kunden både lage og sende 
elektroniske utgående fakturaer og også motta, 
attestere og betale inngående elektroniske fakturaer.

eFaktura Bedrift - tilleggstjenester
• Arkiv – elektronisk mottak, lagring og 
 presentasjon av fakturadetaljer
• Print – Nets kan printe mottatte efakturadata  
 og sende disse til mottaker 
• Scanning – Nets tilbyr tjeneste for scanning  
 av innkomne papirfakturaer

Avtale om tilleggstjenestene inngås mellom   
kunden og Nets. 
 
 

Hvordan komme i gang 
Ønsker du å ta i bruk løsningen eller vil ha mer informasjon, henvend deg til din kontaktperson i  
Nordea eller ring Kundeservice bedrift på 06002. Mer informasjom om eFaktura B2B finnes på: 
 
www.elektroniskfaktura.no og www.nordea.no/bedrift
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Fordeler 
• Møter statens krav til fakturering - Muliggjør 
 levering av elektronisk faktura i EHF format til 
 offentlige virksomheter
• Enkelt å møte krav fra kunder og leverandører  
 om elektronisk fakturering uten å måtte foreta  
 kostbare investeringer
• Meget enkelt å sende og motta fakturaer i 
 nettbanken
• Mulighet for fakturamaler for gjentatt  
 fakturering til samme kunde
• Vedlegg kan enkelt formidles med faktura
• Alle faktura er tilgjengelig i arkiv i 16 måneder


