2020-03-18

Till ansvarig för kundreskontra/
faktureringsansvarig

Viktig information till dig som leverantör till 556139-3884 Elajo El & Energiteknik AB
Vi byter nu fakturaadress och vill att fakturor skickas i format Svefaktura eller systemproducerad PDF-faktura. Det
betyder att vi inte längre vill ta emot pappersfakturor för hantering.
Observera att fakturaadressen nedan till Scancloud, Östersund gäller för samtliga fakturor, oavsett leveranssätt.
Med denna förändring får vi en snabbare, effektivare och säkrare process, både för er som leverantör och för oss
som kund. Förändringen är också ett led i vårt miljöarbete, då den minskar pappersanvändningen.
Vi har öppnat upp tre möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi vill i första hand ha E-faktura via Inexchange, i
andra hand PDF-fakturor och om inget av ovanstående går att erbjuda så tar vi emot pappersfakturor.
•

Svefaktura via Inexchange
I första hand vill vi att ni skickar fakturor till oss via Inexchange i Svefakturaformat.
Vårt GLNnummer är 7365561393880.

•

PDF-faktura
Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen
nedan. En faktura per PDF fil. Eventuella bilagor skannas tillsammans med fakturan.
OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.
el.invoice@elajo.se

•

Pappersfakturor
Under en övergångsperiod tar vi tillsvidare emot pappersfakturor som skickas till följande adress:
Elajo El & Energiteknik AB
FE1487-2396 Scancloud
831 90 Östersund

Endast fakturor skall skickas till dessa adresser. All annan post skickas till: levreskontrael@elajo.se eller
Elajo El & Energiteknik AB, Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn.
Fakturor som skickas till vår tidigare fakturaadress kan komma att återsändas
Alla fakturor till oss MÅSTE innehålla Referens bestående av 8 siffror för ordernummer
eller 4 siffror för kostnadsställe. Detta anges i fakturans referens eller orderfält.
Vi tar inte emot samlingsfakturor, utan en referens per faktura gäller.

Hur kommer jag igång?
Om ni behöver hjälp eller har frågor kring pdf-faktura eller pappersfakturor så kontaktar ni vår avtalspartner
Scancloud AB på e-post: edisupport@scancloud.se
Vid frågor kring Svefaktura kontakta Inexchange på telefon 0500-44 63 60.

Med vänlig hälsning
Lisa Lord
0491-76 76 58
lisa.lord@elajo.se
Elajo El & Energiteknik AB

