Teknisk mini-guide: BS Medsend bilag
Krav til brug af font, marginer m.m.
•

En teknisk mini-guide til at få produktionen af dit bilag opsat korrekt.
BS Medsend bilag kan være specifikt for den enkelte kunde eller generel for alle eller
udvalgte kunder.
Der er krav om at informationen i et BS Medsend bilag skal have tilknytning til en
betaling, som fremgår enten af betalingsoversigten eller af det indbetalingskort, som
bilaget vedlægges. Indholdet til bilaget må ikke, i overvejende grad, have karakter af
markedsføring.
Læs de generelle regler for BS Medsend bilag.

Krav til størrelse på BS Medsend bilag
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•
•
•
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Bilaget skal være i PDF filformat.
PDF-bilaget valideres i A4 format (210mm x 297 mm).
Alle PDF-bilag i én leverance må maksimalt have en gennemsnitsstørrelse på 250 kb.
Størrelsen for det enkelte PDF-bilag i leverancen må maksimalt være 832 kb.
For at mindske transmissions- og processtid anbefales 0,5 GB. Samlet leverancestørrelse på
maksimalt 1,2 GB til TSI.

•
•
•

For at være sikker på at den rigtige font anvendes, skal det subset af fonten, der anvendes i bilaget være
”embedded” i PDF filen.
Der må ikke være anvendt ”transparency” i bilaget.
Logo og billeder til bilaget skal være vektorgrafik.
Venstre margin skal minimum være 20mm, og margin på de 3 øvrige kanter skal være 10 mm.

Det printede bilag er sort/hvid laserprint med 600 dpi opløsning – som bilag til fysisk indbetalingskort.
Digitale bilag kan være i farve.

Kvitteringer på afsendte XML-filer
Du modtager 6 kvitteringsfiler, når du har indsendt en XML-fil:
1.
Validerings kvittering af ZIP-filen (om strukturen er rigtig).
2.
Validerings kvittering af ZIP-filen vedr. bilag (informationerne valideres om selve bilagene).
3.
Transmissions kvittering af bilagene.
4.
Validerings kvittering for behandling af bilag.
5.
Transmissions kvittering for modtagne opkrævninger.
6.
Validerings kvittering for modtagne opkrævninger.
Hvis blot en af kvitteringerne er negativ, betyder det at behandlingen af din XML-fil stopper. Derfor er det
vigtigt at du læser beskeden i de modtagne kvitteringer uanset om beskeden er positiv eller negativ.

Test af BS Medsend bilag
•

Test af bilaget skal være gennemført og godkendt senest 14. sidste bankdag, for at det kan blive sendt
ud med den efterfølgende måneds opkrævninger.

