Vejledning til dinero/itn|vision
leverandørService
1. Oprettelse af dinero licens.
a. Gå til dinero.dk
b. Opret en gratis licens
c. Når der er logget ind i licensen, er der et punkt i venstre side hvor der kan opgraderes til
dinero pro.
d. Når dinero pro er oprettet, skal der oprettes en api token. Det kan der søges om her.
e. Der skal samtidig oprettes en token til itn|visions app.
f. Under punktet Integrationer vælges at oprette en ny API-nøgle.
g. I beskrivelsen skrives fx itnvision.dk, og der oprettes en lang tekst (token) som skal bruges i
punkt 4.
h. Under punktet kommer følgende skema.

i.
j.

I feltet ’Dinero Test ID’ skal ordret firma-id udskiftes med jeres 6 cifrede firmanummer fra
dinero licensen.
Når denne ansøgning er godkendt, vil I få tilsendt nogle oplysninger fra dinero. Disse skal
bruges under punkt 4.

2. Oprettelse af NETS aftale til LeverandørService
a. På NETS hjemmeside skal der oprettes en aftale om LeverandørService. Det kan gøres på
siden https://leverandoerservice.nets.eu/.
b. Vælg opret aftale.

c. Der er forskellige steps af oplysninger der skal gennemgås og disse steps er afhængige af
NETS. Derfor kan det tage nogle dage at få en godkendelse igennem.
d. Når godkendelsen er på plads vil I have fået et 5 cifret kreditornummer. Det skal bruges
under punkt 4.

3. Oprettelse af int|vision licens.
a. Gå til int|visions side saleswms.dk
b. I shoppen på siden findes dinero LeverandørService.
c. På bestillingssiden udfyldes firmaoplysninger og LeverandørService oplysninger til
abonnement ved itn|vision. Tryk bestilling og der vil der blive tilsendt loginoplysninger.
d. Siden vil samtidig skifte til itn|visions program. Login kan også findes fra hjemmesiden
itnvision.dk, hvor der er en loginknap i toppen på siden.

4. Udfyldelse af defaults i LeverandørService.
a. I menu vælges indstillinger under tandhjulet i højre side.
b. Under fanen Leverandørservice skal der udfyldes nogle af de oplysninger der er inhentet
tidligere i processen.
c. I feltet kreditor nummer udfyldes nummeret som blev udleveret af NETS i punkt 2.

Når nummeret er udfyldt og gemt, kan det ikke rettes igen uden at rette henvendelse til
itn|vision.
d. Der er også en række oplysninger som vedrører forbindelsen til dinero.

i. App navn findes i godkendelsen af ansøgningen i dinero. (punkt 1.j.)
ii. App token er den token der er oprette inde i dinero (punkt 1.g.)
iii. Dinero token findes i godkendelsen af ansøgningen i dinero. (punkt 1.j.)

iv. Dinero aftalenr. findes i dinero (firma ID)

Når disse punkter er gennemgået, er du klar til at bruge LeverandørService i samarbejde med itn|vision.
Hvis der er spørgsmål, kan vi kontaktes på support@itnvision.dk eller +45 7025 7600.

God fornøjelse
Itn|vision ApS

