e-faktura

Gör livet enklare med e-fakturor
Om du har kommuner, landsting eller offentliga
företag som kunder, så är du säkert fullt medveten
om att de inte längre tar emot traditionella fakturor.
Vad du kanske inte vet är att Prosmart har en smidig
lösning. Tillsammans med Apix Messaging har vi
tagit fram en smart e-fakturatjänst. Allt sker via
fakturarutinen direkt i Prosmart.
Så fungerar det
Fördelen med Prosmart är att vi kan växla upp när nu
är redo. Det är enkelt att både lägga till och ta bort
funktioner. Allt du behöver på samma plats, utan
överflödiga moment. I Prosmarts kundregister kan
du nu välja att skicka kundfakturor via e-faktura. Det
sparar tid, pengar och papper. Du kan också ta reda på
om kunden kan ta emot e-fakturor. När du skickar iväg
en e-faktura från Prosmart kommer Apix Messaging
in i bilden och ser till att fakturan hamnar på rätt plats.
Enkelt att komma igång och enkelt att använda.
Samla in rätt uppgifter
De flesta som kan ta emot e-fakturor ger två uppgifter
till sina leverantörer. Först och främst behöver du
en e-fakturaadress. Den kan du få direkt från din
kund. Oftast är det ett organisationsnummer, ett
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GLN-nummer eller ett PEPPOL-ID. Ordet “operatör”
förekommer också som önskat underlag. Det kallas
ibland även för VAN eller fakturaväxel. Oavsett
vilka uppgifter du får tillgång till är det viktigt att
samtliga uppgifter är korrekta. Fakturor som av någon
anledning inte går att skicka som e-fakturor skickas
som brev. Utställaren underrättas i sådana fall. Du
kan dock vara säker på att dina fakturor kommer fram.
Porto tillkommer för brev.

Prisvärt från Prosmart
2 000:- för uppsättning och konfigurering
4:- per skickad e-faktura
Funktionen är tillgänglig i senaste
versionen av Prosmart och med de senaste
utskriftsmallarna. Kostnad för uppdatering
och eventuell justering av utskriftsmallar
kan tillkomma.

Snart med leverantörsfakturor
Inom kort kan du även ta emot leverantörsfakturor
direkt i Prosmart som e-faktura, PDF eller brev. Apix
Messaging skapar i sådana fall en e-fakturaadress, en
e-mailadress och en postadress. Tänk på att skicka
dina adresser till respektive leverantör och ange Apix
Messaging som din operatör. Om du vill bli registrerad
i PEPPOL-nätverket, så är det bara att säga till. Lämna
då över till ditt PEPPOL-ID till dina leverantörer istället
för e-fakturaadressen. Därefter kommer alla fakturor in
automatiskt i Prosmart.
Full koll med fakturamappen.se och Lowell
Som en bonus får du tillgång till webbportalen
fakturamappen.se utan extra kostnad. Där får du
en överblick över alla skickade och mottagna
fakturor. Om någon av dina leverantörer saknar en
e-fakturalösning, kan du också skicka e-fakturor
via fakturamappen.se. Apix Messaging har även ett
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samarbete med Lowell (fd Lindorff). Via Lowell kan
du skicka e-fakturor med inkassokrav. Inom kort finns
dessutom fakturaköptjänster tillgängliga. Om du redan
har en inkasso- eller fakturaköptjänst som du vill
koppla på, be gärna dina tjänteleveratörer att kontakta
Apix Messaging.

Välkommen att höra dig!

APIX Messaging
070 385 0564
info@apixmessaging.se

