Tampereen sähkötyö Oy
kotipaikka: Tampere
y:2391601-1
p.0405356677

Laskutusohje Tampereen Sähkötyö Oy

Verkkolaskut:
Verkkolaskuosoite: 003723916011
Operaattoritunnus: 0037212991126 tai MAVENTA
Mikäli lähetätte laskuja pankkiverkosta, käyttäkää operaattoritunnusta
DABAFIHH Maventan tunnuksen sijaan

Sähköpostilaskut (vain PDF):
invoice-23916011@kollektor.fi
PDF laskuja voi lähettää sähköpostilla seuravilla ohjeilla:

-

Kaikissa laskuissa koko osoite ja y-tunnus mukaan lukien pitää olla laskulla.

-

Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina
Yksi lasku per tiedosto, joka sisältää yhden laskun kaikki sivut liitteineen
Monta laskua voidaan lähettää yhdessä sähköpostiviestissä.
Kaikilla tiedostoilla tulee olla oma nimi
Yksi sähköposti voi maksimissaan olla 10Mb
PDF- tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja versio 1.3 tai uudempi
PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja
Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297mm
Liitteen nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9.
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Paperilaskut (Vain laskut):
Tampereen Sähkötyö Oy
23916011
PL 100
80020 Kollektor Scan
Ostolaskujen käsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme noudattamaan seuraavia suosituksia:
-

Kaikissa laskuissa koko osoite ja y-tunnus mukaan lukien pitää olla laskulla, pelkästään kirjekuoreen
kirjoitettuna ei riitä.
On erittäin tärkeää, että vain lasku/laskut ja siihen liittyvät liitteet ovat
kirjekuoressa. Samaan kirjekuoreen voi laittaa useampia laskuja.
Sarjanumero tulee olla mukana jokaisen paperi laskun osoitekentässä, ei ainoastaan kuoressa
Monisivuista laskua ei saa jakaa useampaan kirjekuoreen
Käytä tekstin värinä vain mustaa ja tulosta korkealaatuisella tulostimella
Laskun sivuja ei saa liittää yhteen (nitoa, yms).
Laskulla on loppusumma
Mikäli laskutusosoitteeseen saapuu muuta postia, ne tuhotaan.
Ostolaskujen skannauksen onnistumiseksi on tärkeää, että laskulla olevat kentät ovat
tunnistettavissa.
Kentät tunnistetaan automaattisesti, joten kenttien tulee olla selkeästi merkitty yleisesti käytetyllä
tunnistesanalla.
Laskulta tunnistetaan seuraavat 13 kenttää:
1. Laskun numero / Invoice number
2. Laskunpäivämäärä / Invoice date
3. Eräpäivä / Due date
4. Valuuttakoodi / Currency code
5. IBAN –tilinumero / Bank IBAN number
6. Viitteenne / Your reference
7. Viitenumero / Payment Reference nr
8. Sarjanr. / Serial number
9. ALV summa / VAT amount
10.Laskun summa / Invoice amount total
11.Toimittajan VAT tunnus / Supplier’s Business Code
12.Toimittajan nimi /Supplier’s name
13.Laskutyyppi / Invoice type

Postiosoite: (muiden asioiden postiosoite)
(alla olevaan osoitteeseen tulevat laskut eivät ohjaudu maksujäjestelmään)

Tampereen Sähkötyö Oy
Einolantie 63
37850 Metsäkansa
Y-tunnus: 2391601-1

