Information till dig som är leverantör till Einar Mattsson
eller våra förvaltningskunder
För en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor kommer vi
övergå till att endast ta emot elektroniska fakturor fr.o.m 1 januari 2019.
Möjligheten att ta emot pappersfaktura och PDF-faktura via mail kommer då att
upphöra.
Vi uppmanar därför dig som är leverantör till oss eller någon av våra
förvaltningskunder att snarast se över möjligheterna att skicka elektroniska fakturor.
Det finns en rad enkla metoder och tjänster att tillgå för att skicka e-fakturor.
Vi har valt att jobba med formatet Svefaktura som är standard för e-fakturor i
Sverige.
Hur går du tillväga?
Om du redan har en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar du befintlig operatör vid
behov av hjälp.
Om du inte redan har en tjänst för att skicka e-fakturor kan du kontakta InExchange,
på 0500–44 63 60 (välj 1 för att komma direkt till en kontaktperson).
Du kan också gå in på www.inexchange.se, för att få reda på hur du enklast börjar
skicka e-fakturor.
Mer information från InExchange finner du på nästa sida.

Med vänlig hälsning
Einar Mattsson AB
Vänd för mer info!

För dig med affärssystem eller bokföringsprogram:
InExchange Fakturaskrivare
Ett skrivarprogram som hjälper er att konvertera de fakturor ni själva skapar i
ert befintliga bokföringssystem till e-fakturor.
Ni installerar en programvara som fungerar som en ny skrivare på er dator.
Fakturan skapas som vanligt men istället för att välja er vanliga skrivare när ni
ska skriva ut så väljer ni ”InExchange fakturaskrivare”. Er faktura skickas då
direkt i rätt format till mottagaren.

InExchange Integrerade tjänster
Vid stora fakturaflöden passar en integrerad tjänst bättre. Detta alternativ
innebär att det skapas en XML-fil från ert affärssystem. Därefter skickas
fakturafilerna med automatik till InExchange. InExchange omvandlar fakturan till
en elektronisk faktura och skickar den sedan till era mottagare.

För dig utan affärssystem eller med små fakturavolymer:
InExchange Web
Einar Mattsson och dess förvaltningskunder erbjuder er som inte har ett
affärssystem eller bokföringsprogram att manuellt registrera 100 fakturor per år
kostnadsfritt direkt via webportalen InExchange Web.

Att skicka e-fakturor kräver ingen utbildning eller specialkunskaper. Att komma igång nu
ger er både konkurrensfördelar och innebär att ni kan skicka e-fakturor till både befintliga
och framtida kunder. I InExchange Network får ni också tillgång till påminnelse &
inkassohantering, full koll på vilka av era kunder som kan ta emot e-faktura och tjänster för
att skicka hela flödet – e-faktura, papper och pdf.nå alla
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