Autorisert Regnskapsførerselskap

UNI Programvare støtter EHF faktura og kreditnota

Statlige virksomheter kan kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og
kreditnota elektronisk i samsvar med standarden ”Elektronisk handelsformat” (EHF). Dette
gjelder alle nye kontrakter.
I den forbindelse har vi UNI Økonomiprogram blitt oppdatert til denne tjenesten:
Uni Økonomi støtter sending og mottak av EHF-faktura og kreditnota. Denne støtten finnes i
versjon 3.53.33 og høyere. Denne versjonen vil bli sluppet puljevis til våre kunder utover sommeren.
Straks du har fått installert denne kan du sette opp for mottak og sending av elektroniske fakturaer.
Uni har sitt eget aksesspunkt og straks du er registrert her som mottaker av elektroniske faktura, blir
ditt firma registrert i ELMA (Elektronisk mottakeradresseregister) også. Her finner du alle firma som er klar
til mottak av dine elektroniske fakturaer, uansett hvilket økonomiprogram de bruker. EHF-faktura kan med
fordel også brukes mellom private bedrifter. Vi anbefaler at du oppretter avtale for sending og mottak av
fakturaer via vårt aksesspunkt.
Hva må jeg gjøre for å komme i gang?
Ønsker du å komme i gang så raskt som mulig, kan du sende oss en epost, gjerne i dag, opplyse om
kundenummer og om at du ønsker å komme i gang med EHF så raskt som mulig. Send denne til
adm@adm.no eller ring oss på tlf 69 24 39 10. Da vil vi gi dere tilgang til den nye versjonen i l 14 dager fra
i dag.
Mer informasjon.
På nettsidene til UNI Micro kan du lese mer om hvordan EHF virker, hvordan komme i gang, aksesspunkt,
ELMA, fordeler ved bruk, priser.

http://www.unimicro.no//EHF-formatet
Det er også laget en detaljert oppstarts beskrivelse. Denne kan du følge etter at du har fått installert den
nye programversjonen:

http://support.unimicro.no/EHF-oppsett

Oppdatert av Torolf Arntsen, Autorisert regnskapsfører.
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