
Hvis du ønsker yderligere information om EG Bolig E-Faktura, er du altid velkommen til at kontakte vores salgsteam på tlf. 7013 2211  
eller pr. e-mail til egbolig@eg.dk. Alternativt kan du besøge vores hjemmeside www.eg.dk/bolig, hvor du kan læse mere om administrationsværktøjet EG 
Bolig. 

EG Bolig E-Faktura
- når du vil undgå rudekuverter i postkassen

Med EG Bolig E-Faktura kan du på en nem måde modtage elektroniske fakturaer i alle p.t. kendte 

elektroniske formater. 

Dine fordele ved EG Bolig E-Faktura: 
 Mindre posthåndtering

 Hurtigere faktura godkendelse

Dine forudsætninger for at modtage elektroniske fakturaer 
Du skal have følgende aftaler, inden du kan benytte EG Bolig E-Faktura: 

 Aftale med EGDI om et EDI abonnement

 Aftale med EGDI om EG Bolig WebFaktura

 Aftale med GS1 om et GS1-lokationsnummer type B (EAN-nr)

 Aftale med EGDI om InfoRecon

Du skal desuden inden opstart beslutte, hvordan du vil modtage de elektroniske fakturaer: 
1. E-mail

Vælger du at modtage fakturaer via mail, vil mailen med fakturaen blive sendt til den mailadresse,
du oplyser ved opstart. De indkomne fakturaer skal manuelt gemmes ned i en mappe, for senere at

blive behandlet i InfoRecon og indlæst i EG Bolig.

Bemærk, at du modtager én mail pr. faktura.

2. FTP (anbefalet løsning)
Vælger du i stedet at modtage de elektroniske fakturaer via FTP (opkobling og download af mange

fakturaer på én gang), og har du egen serverløsning, forudsætter denne løsning, at der er etableret
en VPN forbindelse mellem dig og EGDI. Har du EG Bolig ASP, skal du kun oplyse, hvilken mappe

filerne skal gemmes i.

De elektroniske fakturaer indlæses via InfoRecon, når programmet startes. 

Godkendelse af de elektroniske fakturaer sker efter samme opsætning, som hvis fakturaerne var manuelt 
scannet til EG Bolig. Det kræver derfor ikke yderligere opsætning, for at få godkendt de elektroniske 

fakturaer.  

Både de scannede fakturaer og de elektroniske fakturaer vises i EG Bolig WebFaktura, hvor de vises med et 

”E” for elektronisk faktura og ”S” for scannet faktura. 

EG Bolig E-Faktura er et tilkøbsmodul til EG Bolig. 
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