
Änaue LEVERANTön ocu SAMMARBETSpARTNER

Vi har övergått till elektronisk behandling av inköpsfakturor från och med den 0l .05.2019

Vi ber er skicka alla fakturor, som hör till Team WSB Rakennus Oy Byggnads Ab (as-signum
0603470-3) till
nätfaktura adress: 0037 0603 47 03
operatör: Pagero
förmedlarens nummer : 003723 609900

Ni ska behålla elektroniska fakturornas OVT-dirigering ikraft, ifall vi har beställt LVIS Nät-
abonemang till Admicom.

Ifall ni skickar pappersfakturor per post. Ber vi er skicka pappersfakturorna till adressen nedan.
Lägg märke till att adressen nedan skall finnas också på fakturorna som sådan. Bara adressen på
kuvären räcker inte till.

Team WSB Rakennus Oy Byggnads Ab
ovT 003706034703
PL 908
02066 DOCUSCAN

På fakturor som skickas per e-mail, skall mottagaren skrivas på samma sätt som på pappersfakturor

Fakturor som skickas på e-mail, skall alltid skickas till adressen: admicom@xbs-salo.com.

Följande saker bör beaktas, då ni skickar fakturor på e-mail.
- Till adressen kan skickas bara fakturor. Inte annan post.
- Fakturan bör vara i PDF-format.
- I e-mailet får det finnas bara information om en faktura. Alla faktura sidor måste finnas i en
PDF-fiI, fakturornas eventuella bilagor skannas till samma PDF-fiI som fakturans tilläggs sidor. E-
mailet får innehålla bara en PDF-fiI.
- PDF-filen fär inte vara krypterad eller skyddad med lösenord.

Leverantörer kan också skicka fakturorna direkt till Pageros portal adress:
https ://www.pagero.fi /proj ektisivut/admicom/
- Leverantören skall då klicka på linken, som finns på sidan FREE WEB PORTAL. Varifrån man
kan registrera sig och få lösenord till sin egen e-mail.
-Efter det kan man skapa fakturan genom att skriva sig in i portalen och fakturan går vidare som
normal nätfaktura.

Ifall ni har tidigare fakturerat flera projekt på en faktura, skall faktureringen ändras så att
fakturan i framatiden innehåller bara inköp till ett projekt.

Vi ber er göra nödvändiga ändringar gällande Team WSB Rakennus Oy Byggnads Ab (a-signum
0603470-3) så att vi säkrar fakturornas korrekta och snabba behandling i fortsättningen. Enbart
fakturor som skickas till de ovan nämda adresser behandlas i framtiden.
Betalningspåminnelser, informationer och övrig post skickas till vårt postadress.



Team WSB Rakennus Oy Byggnads Ab
Plåtvägen 5

67800 KARLEBY

Med vänlig hälsning,

Johan Djupsund
Verkställande direktör


