
Oseberg Brønnøysund Oppslag  
Gir raskt, enkelt og korrekt informasjon fra              
Enhetsregisteret.  

 

   

    

Med Brønnøysund integrasjon etableres kunder og       

leverandører raskt, enkelt og med korrekt informasjon   

fra Enhetsregisteret.   

Integrasjonen gjør oppslag mot nøkkelopplysninger fra 

Enhetsregisteret som hører til under Brønnøysund-

registrene og benytter informasjon herfra til å fylle ut           

Kunde- eller Leverandørkort automatisk. 

Hvordan fungerer løsningen? 

Løsningen er koblet til Leverandørkort og Kundekort i systemet. Den brukes i første 

omgang til å slå opp per ny kunde eller leverandør man oppretter, men kan også 

brukes for å vaske adresser og Orgnr. for eksisterende kunder og leverandører i 

basen.  

Det er to felt i kortene som gjør oppslag mot Enhetsregisteret, «Navnfelt» og 

«Organisasjonsnummerfelt». Begge gjør oppslag automatisk når markøren flyttes ut 

av feltet. Det er også mulig å slå av automatisk oppslag slik at dette kun skjer når 

bruker aktivt trykker på egen knapp 

Skriver man i navn feltet vil systemet returnere en liste fra Enhetsregisteret over  

diverse treff på like eller liknende navn. Listen viser også om noen av de tilhørende 

organisasjonsnumrene finnes registrert fra før som kunde eller leverandør. 

Brønnøysund oppslaget brukes gjerne sammen med kundemaler i systemet.       

Kundemalen i seg er ikke en del av løsningen men kan med hell benyttes for å   

automatisere utfylling av flere felter på kundekort enn de verdiene Brønnøysund-

registeret sitter på.  

Kundemaler kan du lage på flere måter, enkleste er kanskje å velge opprett mal fra 

et kundekort du allerede har fylt ut og så angi hvilke felter som skal være med.      

En god start er å ha minimum to maler: innland og utland og så angi relevante  

bokføringsgrupper per mal.  

Dersom du har Oseberg PEPPOL BIS løsningen (Oseberg EHF for sending mm. av 

EHF filer) vil systemet også kunne kontrollere automatisk, basert på organisasjons-

nummer, om mottaker kan motta EHF og oppdatere kundekortet med det også. 

 

 

 

Integrert kunde- og              

leverandør informasjon 

 

 
Duplikatsjekk 

Rask etablering av ny                  

kunde eller leverandør 

Fordeler                          


