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Frågor från webinar om effektivare fakturering

Webinariet hölls den 12 november.

Vad händer om informationen i e-fakturan är fel?
Om en e-faktura (eller annan faktura) som skickas via InExchange är felaktig, det
vill säga saknar kravställd information, är fel matematiskt och så vidare, kommer ni
som utställare att få besked om att fakturan inte har kunnat levereras samt skälet
till detta.

Det är bara vi själva som vårt system ger tillåtelse att lägga in GLN-nummer till
kunder. Hur gör vi när en kund endast har Basware eller andra typer av
ID-nummer som inte följer samma format som GLN?
Ni behöver inte ha med GLN i fakturafilen. Fast det kan ändå vara bra att ha med
ifall er kund har flera GLN. Har er kund andra identifierare kan vi koppla samman
ert interna kundnummer för kunden till rätt mottagare. Vi har samtrafikavtal med
övriga operatörer. Vår routing via dessa fungerar via de avtal vi har.
GLN är som en elektronisk adress, det vill säga er kunds fakturaadress. Har er
kund flera GLN bör ni skapa så många kundkort/kundnummer som krävs för att
kunna skicka fakturan till rätt adress.

Finns det en publik sida för att hitta GLN/ID-nummer till företag? Vi använder
exempelvis Sproom (indirekt InExchange). Där går inte detta att söka upp.
Danska Sproom har InExchange som partner för leverans till mottagare i Sverige.
Hur deras uppslag och matchning fungerar får Sproom ge besked om, gällande
register arbetas det på ett register som ska vara publikt. Se mer information i
denna artikel: https://inexchange.se/nea-etablerar-oppet-register-for-e-adresser/

https://inexchange.se/nea-etablerar-oppet-register-for-e-adresser/


Vi har valt att ta emot e-fakturor från en leverantör som ändå väljer att skicka
pappersfakturor som ni skriver ut och postar.
Ni bör prata med den leverantören och be den att istället välja e-faktura som
leveranssätt. Vår tjänst som väljer leveranssätt automatiskt används inte av alla
våra kunder. Det kan finnas skäl till att man själv vill avgöra hur fakturan ska
skickas. En sak är i varje fall säker. Har fakturan skickats via InExchange så kan
utställaren av fakturan skicka e-faktura. Vi har nämligen inga kunder som enbart
kan skicka papper elle PDF.

Vad händer om en kund endast kan ta emot Peppolfakturor?
Om frågan avser leverans via Peppols nätverk är svaret så enkelt att vi levererar
den via Peppols nätverk. Om frågan avser fakturaformatet Peppol är svaret att vi
kommer att konvertera fakturan till rätt format.
För mer information om Peppol:
https://inexchange.se/se-vart-webinar-och-lar-er-mer-om-peppol/

Måste man skriva Peppol-numret på fakturan i adressfönstret?
Nej.

Man kan alltså skicka fakturor till alla företag oavsett om de har GLN/ Peppol/
organisationsnummer som verifikation?
Ja.

Hur fungerar det med fakturor till privatpersoner?
På två sätt:
1. Via er kunds internetbank. Då ska kunden själv ange i sin internetbank att den
vill ta emot e-faktura från er, detta är således omvänt jämfört med hur det
fungerar med faktura till ett företag. När kunden en gång givit besked om att den
vill ta emot faktura i sin internetbank via er så är det detta leveranssätt som
kommer användas.
2. Via Kivra, vilket innebär att alla era kunder som har Kivra kan ta emot e-faktura
den vägen.
Observera att e-faktura till privatperson kräver den tjänsten.

https://inexchange.se/se-vart-webinar-och-lar-er-mer-om-peppol/


Måste man vara ihopkopplad med de företag man vill skicka e-fakturor till? En
del företag ber att vi ska höras av oss till dem och säga att vi vill skicka
e-fakturor. Vi tolkar det som att de behöver en bekräftelse av oss.
Nej, det behövs inte, men många vill skapa den relationen i förväg vilket går att
göra via vår webbtjänst.

Men visst väljer man papper eller e-faktura som en av de första punkterna när
man ska skicka iväg? Då borde ni veta vad kunden vill ha?
Det beror på vilken av våra tjänster du har. I vår tjänst Fakturaskrivaren föreslår vi
det bästa leveranssättet, men du kan även själv ange annat leveranssätt. Via en
integrerad tjänst kan detta hanteras helt automatiskt, det vill säga ni får inget
förslag på bästa leveranssätt, InExchange väljer det automatiskt.

En idé är att ni hade visat ett exempel. Hur det ser ut när man skickar en faktura.
Faktureringen kan ske direkt via ditt eget affärssystem (integrerad tjänst), i vissa
fall sker det via ett program �Fakturaskrivaren) och ibland via vår molntjänst.
Den som vill se mer om hur det kan se ut eller fungerar får gärna kontakta oss så
ska vi visa den lösning som är anpassad till ert system och behov.

Måste en leverantör verkligen ha flera olika portaler?
Nej, inte om leverantören har en e-fakturatjänst via en operatör, förslagsvis
InExchange. Men har leverantören ingen tjänst krävs det att leverantören använder
den portal som kunden hänvisar till.

Vi har haft problem med att skicka krediter. Är det bara vi eller är det ett
generellt problem?
Det är inget generellt problem då en kredit är en vanlig fakturatyp. Vi har skapat
ett supportärende åt er så att ni får hjälp att lösa detta.

Jag drar slutsatsen att om man skickar allt via er till kunderna så vet man inte
vad priset blir för den specifika fakturan. Oavsett om det är e-faktura, PDF och,
inte minst, en faktura som ska kuverteras så skiljer det sig i priser.
Det man vet är att vi alltid prioriterar det bästa alternativet, som även är det mest
ekonomiskt fördelaktiga alternativet. Vi kan även utföra en matchning av din
kundlista så att du innan du använder vår lösning får besked om vilka av dina
kunder som kan ta emot e-faktura, vilket underlättar för dig att beräkna kostnaden
av vår tjänst. Alla fakturor som har en mailadress som fakturaadress kommer att
skickas som PDF (om det inte går att skicka e-faktura), vilket gör att det är din



information som avgör om fakturan kommer att kuverteras eller inte. Det går
enkelt att exportera rapporter från vår webbtjänst där du kan se vilka leveranssätt
som valts till respektive kund, så att både du och vi kan vara proaktiva och “få
bort” framtida pappersfakturor.
Vad respektive leveranssätt kostar avtalar vi givetvis innan du använder vår tjänst.

Kan man få sin logga på fakturan när man skickar e-faktura, PDF-faktura eller
postfaktura via er?
Ja, absolut, det är det vanliga. Många av våra kunder använder sin egen
fakturalayout, förutsatt att adressinformationen är placerad så att det fungerar i
våra fönsterkuvert.

Vilken information behöver jag få från privatpersoner för att kunna skicka
fakturor via InExchange till dem?
Ni behöver informera privatkunderna om att ni vill att de tar emot fakturor via sin
internetbank. Sedan väljer din kund det alternativet i sin internetbank. Ni får
besked från InExchange och kan adressera fakturan på rätt sätt. Observera att
e-faktura till privatperson kräver den tjänsten.

Vid PDF-faktura via InExchange, var anger man mailadressen?
Det kan vara olika och beroende på ert system. Hur logiken ska vara anges i
samband med införandet av lösningen.


