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Till faktureringsansvarig

Ny fakturaadress för våra leverantörsfakturor fr.o.m. 2017-10-01
Vi har nu stöd för att ta emot E-fakturor.
-

E-faktura (edi)

Vi ser helst att ni skickar E-faktura till oss. För att koppla ihop, vänligen skicka en inbjudan via ert
affärssystem alternativt sänd oss er mailadress så genomför vi kopplingen.
- PDF-faktura via mail:
Vi kan ta emot fakturor som PDF-filer från ert ekonomisystem.
Se sidan 2 för anvisningar för automatisk PDF-tjänst.
E-post: inbox.lev.445817@arkivplats.se

-

Pappersfakturor skall skickas per post till fakturaadress:

TRB Sverige AB
Kund-id FRX4737FE 301
105 69 Stockholm
Övrig information
Fakturor som ej innehåller rätt information kommer att returneras till Er.
Endast fakturor skall skickas till ovanstående fakturaadress.
OBS! All annan post skall skickas till ordinarie adress som anges längst ner till vänster.

Vid frågor, kontakta undertecknad.
Med vänliga hälsningar
Fredrik Landegren
fredrik.landegren@trb.se
072-7157404
TRB Sverige AB

Anvisningar för automatisk PDF-tjänst
___________________________________________________________________________________________
TRB Sverige AB
Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås
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En automatisk tjänst avsedd för mottagning av fakturor i PDF-format som skapas direkt ur t ex ett
faktureringsprogram.
För att nyttja tjänsten mailas fakturorna till inbox.lev.445817@arkivplats.se
Följande förutsättningar gäller:
- Det ska vara en faktura inkl. samtliga bilagor i varje PDF-fil.
- Mailen kommer inte att hanteras om mottagaren är dold, dvs när det t ex står "undisclosed
recipients". Detta är av säkerhetsskäl, eftersom mottagaren måste kunna verifieras så måste

rätt adress (dvs ovanstående) också synas i till-fältet.

Det ”finstilta”, om ni vill veta lite mer:
- Eventuell text i själva mailet kommer INTE att bli läst då detta är en automattjänst.
- Genom att begära läskvitto så får ni meddelande om vilka filer vi tagit emot samt om det är
någon fil som vi inte kommer kunna hantera.
- Tjänsten kan användas av er såväl som era leverantörer.
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