Viktig information till våra leverantörer, 556629-8450 Constrera AB

Rutiner för fakturering via elektroniskt format
För att välja en hållbar lösning samt effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har vi sedan
maj 2019 valt att ersätta dagens pappersfakturor med elektroniska format. Detta innebär en
snabbare, effektivare och säkrare process, både för er som leverantör och för oss som kund.
Detta är också en del i vårt miljöarbete, då elektronisk fakturering minskar pappersanvändningen.
Vi har fyra olika möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi vill i första hand ha E-faktura, i andra
hand PDF-fakturor och om inget av ovanstående går att erbjuda så tar vi emot pappersfakturor.
E-faktura
För er som redan idag kan skicka Elektroniska
fakturor såsom te x Svefaktura ber vi er kontakta
den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar,
och be dem göra uppsättningen enligt denna
information.

Van-operatör:
Scancloud AB (Addett)
Vår elektroniska identifierare
(GLN-nummer) för e-fakturor är:
7365566298456

E-faktura PEPPOL
För er som skickar elektroniska fakturor via den Europeiska standarden PEPPOL ska PEPPOL ID användas:

PEPPOL ID:
0007:5566298450

PDF-fakturor
Vi accepterar både PDF-fakturor som skapas i ert affärs- E-post:
system och scannade fakturor. När det gäller scannade
efakt-constrera@pdf.scancloud.se
fakturor behöver dock följande krav uppfyllas för att det
inte ska uppstå problem:
• scanna i svartvitt, 300 dpi, endast PDF-format
• lägg bilagor bakom fakturan så att de scannas in
i samma dokument
• bilagor som kräver färg/hög upplösning skickas med
som separat PDF och ges filnamn som börjar med något
av orden Underlag, Bilaga, Spec, Report eller Attach
PDF-fakturorna skickas via e-post.
OBS! När bilagor bifogas kan ni endast skicka en faktura
per e-postmeddelande.
Pappersfaktura
I sista hand tar vi emot pappersfakturor till
adressen här till höger.

!

Constrera AB
FE-3097 Scancloud
831 90 Östersund

Endast fakturor ska skickas till ovan adresser. Alla fakturor MÅSTE innehålla en referens i form
av projektnummer. Fakturor utan projektnummer accepteras ej och kommer att skickas tillbaka.
Ni som ännu inte fakturerar elektroniskt
Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering och våra betalningsalternativ,
kontakta vår avtalspartner Scancloud AB via e-post: edi-relations@scancloud.se
För tekniska frågor: Scancloud Support, e-post: edisupport@scancloud.se
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