Laskutusohje

1 (1)

Jussi Andersson / jussi@saumalaakso.fi / 044 761 4711

Hyvä yhteistyökumppanimme,
Saumalaakso Oy Länsi-Suomi (3194271-1) o aa vastaan ostolaskut ensisijaises verkkolaskuina.
Laskussa tulee olla viite etona laajalta saatu lausviite tai laajan nimi. Näin menetellen laskut ohjataan oikealle
käsi elijälle. Käytössämme maksuehtona on vähintään 21 pv ne o.
1. Verkkolaskut

Verkkolaskuosoite: 003731942711
Operaa ori: Maventa (003721291126)
Väli äjätunnus pankkiverkosta lähete äessä: DABAFIHH*

*Käy äkää tätä väli äjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähe ää laskuja suoraan Maventan väli äjätunnukselle.

2. Laskujen vastaano o sähköpos tse skannauspalveluun
Sähköpos laskun osoite: 31942711@scan.netvisor.ﬁ
Toivomme, e ä lähetä e tähän osoi eeseen ainoastaan laskuja. Laskut lähetetään palveluun sähköpos n PDF-muotoisina liite edostoina ja
laskun lii eiden tulee olla samassa edostossa itse laskun kanssa.
• Voit lähe ää useita laskuja yhdessä sähköpos vies ssä, kunhan jokainen lasku on erillisenä liite edostona. Kaikilla edostoilla tulee olla
eri nimi.
• Yhden sähköpos n maksimikoko on 5Mb.
• PDF- edostojen tulee olla aitoja PDF-dokumen eja (PDF- versio 1.3 tai uudempi).
• PDF- edostot eivät saa olla luki uja tai salasanalla suoja uja.
• Dokumen n ulkomi a voi olla maksimissaan 210 x 297 mm.
• Lii een nimen sallitut merkit ovat tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9. Ethän käytä erikoismerkkejä lii eiden nimeämiseen.

3. Laskujen vastaano o pos tse skannauspalveluun
Mikäli e e pysty lähe ämään laskuja sähköises tai sähköpos lla, pyydämme toimi amaan paperiset ostolaskut
alla olevaan osoi eeseen. Osoite etojen tulee olla täydellisinä sekä laskussa e ä kirjekuoressa, jo a lasku voidaan
väli ää nopeas ja luote avas vastaano ajalleen.
Saumalaakso Oy Länsi-Suomi
31942711
PL 100
80020 Kollektor Scan
• Lähetäthän skannausosoi eeseen ainoastaan laskumateriaalia. Nämä pos t luetaan automaa ses yrityksemme reskontraan, eikä
mikään muu materiaali (esimerkiksi kui t, liikelahjat, luo okor t ja pääsyliput) saavuta vastaano ajaansa tätä kau a.
• Käytäthän mieluiten teks ssä vain mustaa väriä valkoisella pohjalla: se antaa selkeimmän lopputuloksen laskun etojen tunnistusta
varten.
• Ethän käytä nii ejä skannauspalveluun lähetetyissä laskuissa.

Huomaathan, e ä skannausosoi eeseen voi lähe ää pelkästään laskuja, ei muita asiakirjoja. Muut asiakirjat
toimitetaan pos osoi eeseemme:
Saumalaakso Oy Länsi-Suomi
Harmokatu 7
20380 Turku

Lisä etoja asiasta saat kysymällä osoi eesta: jussi@saumalaakso.ﬁ
Saumalaakso Oy
-Kun laatu on kriteeriwww.saumalaakso.fi
info@saumalaakso.fi

Helsinki
Kääpätie 7
00760 Helsinki
09 4761 4700

Turku
Harmokatu 7
20380 Turku
02 646 4700

Pirkanmaa
Sammalistontie 9
37120 Nokia
03 884 4700

