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Frågor från webinariet “Fakturering på autopilot”

1. Kommer detta webinar att läggas upp i efterhand så att man kan titta igen eller
visa till chefer?
Planen är att lägga upp webinariet på inexchange.se så småningom. Exakt datum är
inte bestämt. Men det blir längre fram under vårkanten när vår pågående serie med
webinarier är slutförd.

2. Kan man få er power point via mejl?
Precis som med webinarsändningen vill vi vänta med att lägga upp innehållet tills
vårens hela webinarprogram är över. Men skulle ni önska webinariets power point
innan dess så löser vi detta. Vänd er i så fall till er sedvanliga kontakt på InExchange.

3. Om man skickar som PDF, behöver man själv uppdatera kundregistret med
information om e-post?
Ja, det är bra om ni har ert kundregister uppdaterat med e-postadresser. Kommer
e-postadressen med i filen över från oss skickar vi en PDF till er kund.

4. Hur fort går fakturan från er till kund? (e-faktura, PDF och brev)
En e-faktura samt PDF skickas i regel direkt förutsatt att innehållet är korrekt. Det finns
inga bryttider att förhålla sig till i dessa leveranssätt. När det kommer till fakturor som
skickas via brev så skrivs fakturor som skickas innan kl 9:00 ut och skickas samma
dag, allt efter det skickas istället dagen därpå.

5. Är skillnaden med APO att man inte längre får informationen på kunden när man
skickar fakturan att dom kan ta emot e-fakturor – och där kan ändra leveranssätt
– och att det istället ändras automatiskt?
Om ni använder vår APO kommer vi sköta optimeringen helt automatiskt åt er. Ni kan
sedan ta ut rapporter på leveranssättet om ni vill se hur fakturan gått iväg.

6. Det händer ibland att fakturor försvinner, det vill säga de dyker varken upp som
"Skickade" eller "Att hantera". När jag kontaktat er får jag höra att kunden är
"inaktiverad". Vad betyder detta, och varför kan ni inte återkoppla med
automatik, exempelvis notera fakturan under "Att hantera"?
Det här är ju ett väldigt specifikt fall skulle vi vilja säga så det går inte ge ett generellt
svar. Beroende på lösning så återrapporteras felen på olika sätt. Ibland via webben,
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ibland via fil och så vidare. Vi ber kunden bakom den här frågan att kontakta support
för ett förtydligande.

7. Vad är det för skillnad på EDI och e-faktura?
EDI-flöden sätts upp mellan kund och leverantör. Det är ett specificerat flöde som man
själv ansvarar för och behöver uppdatera och justera om förändringar sker i system
eller uppsättning hos en part. EDI-flöden och kopplingar behöver sättas upp för varje
enskild kund eller leverantör man vill kommunicera med via EDI. Att istället skicka
elektroniska fakturor och ordrar via en VAN-operatör innebär att både kund och
leverantör kommunicerar via en operatör vilket ger fördelen att man kan använda en
koppling och uppsättning för många kunder eller leverantörer och att man ansvarar för
endast en enda koppling mot sin operatör.

8. Kan man lägga till en bilaga?
Ja, det går bra att lägga till en bilaga på både e-fakturor, PDF-fakturor och
pappersfakturor.

9. Kan vi skicka e-fakturor via er till våra kunder i Danmark?
Ja, det går alldeles utmärkt. Vi har samtrafik med i stort sett alla operatörer i norden
och kan även leverera fakturor via Peppols nätverk.

10. Om jag vill skicka mina pappersfakturor också, behöver jag sätta upp fler
uppsättningar för det hos er då?
Nej, det behöver du inte. Vi kan fånga upp och lägga till även pappersfakturorna i det
befintliga flödet ni har hos oss, samma sak gäller även för PDF-fakturor. Så allt går att
få med i en och samma kommunikationsväg.

11. Måste man ange GLN-nummer för att kunna skicka en e-faktura med er
automatiska optimering?
I normalfallet behöver man inte ange GLN-nummer eftersom företag/organisationer
oftast bara har ett GLN-nummer och då vet vi vart fakturan ska skickas. Men det finns
fall där större företag eller exempelvis kommuner har flera GLN-nummer kopplade till
ett och samma organisationsnummer. I de fallen krävs GLN för att vi med säkerhet ska
kunna veta vart e-fakturan ska skickas.

12. Om jag vill skicka via Peppol, hur gör jag då?
Du skickar fakturorna precis på samma sätt som övriga e-fakturor till oss, sedan söker
vi och kollar om vi kan skicka e-faktura via samtrafik/Peppol-nätverket helt automatiskt.
Svaret är alltså att ni inte behöver göra något annorlunda. Peppolnätverket blir bara
ytterligare ett sätt för oss att skicka e-fakturor till er kund.



13. Om vi redan anlitar InExchange, kan man på något sätt automatisera kundfakturor ut
under semesterperiod?

Man kan automatisera flödet i stor utsträckning. Om man exempelvis integrerar vår
lösning med sitt affärssystem kan man ställa in leverans till InExchange med
automatik, men om fakturor stoppas av någon anledning krävs en åtgärd från ert håll.

14. Vi har kunder i Norge och de önskar att få fakturor via EHF. Finns det någon lösning
på detta ?
InExchange har koppling och möjlighet att skicka fakturor i EHF-format till era kunder i
Norge på precis samma sätt som övriga fakturor. Vi konverterar då fakturan och
skickar den via samtrafikavtal eller via Peppol till er kund i Norge.

15. Finns denna visning inspelad? (missade första 15 minuterna)
Se svar på fråga 1.

16. Hej, Vill ni vara vänliga att beskriva er fakturaskrivare.
Vi har ett jättebra webinar om just vår fakturaskrivare som hålls flera gånger framöver
– 19/4 (10.00), 16/5 (10.00) och 13/6 (10.00). Det är bara att anmäla sig på följande
länk: https://inexchange.se/academy/webinar-fakturaskrivare/

17. Om vi vill skicka via Peppol, behöver vi göra något annorlunda då?
Nej, i normalfall behövs det inte. Vi konverterar ert format för leverans via Peppols
nätverk.

18. Kan man skicka med bilagor till fakturan?
Ja, det går alldeles utmärkt att bifoga bilagor, både till e-fakturan, PDF-fakturan och
pappersfakturan.

19. Hur vet ni vilka kunder vi har som ställer krav på att vi ska skicka e-faktura till
dem?
Egentligen vet vi inte detta, men vi utgår från prioriteringen där vi alltid i första hand
försöker skicka e-faktura. Om detta inte är möjligt går vi vidare och försöker skicka
PDF och i sista hand pappersfakturor. Oftast vill man som mottagare helst ha e-faktura
om man kan ta emot det och i sista hand vill våra kunder helst slippa att skicka
pappersfakturor, men det går bra att göra undantag på vår webb om man kör den
automatiska optimeringen.

20. Vi skickar e-faktura via InExchange i dag. Om vi vill skicka PDF och
pappersfakturorna också, behöver vi fler uppsättningar då?
Nej, det behöver ni inte, utan vi kan lägga till även PDF- och pappersfakturorna i
samma flöde över till oss som e-fakturorna går i dag. Allt går då över till oss via en
kommunikationsväg. Vi känner sedan av om fakturorna ska levereras som e-faktura,
PDF eller pappersfaktura och levererar dem på det sättet till er kund.
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21. Eftersom ni sa att det var stora fördelar för mottagaren av e-fakturan så är jag
nyfiken på hur man gör för att börja ta emot e-fakturor?
Det går jättebra att kontakta oss via formuläret för att diskutera även detta Ni kommer
att få ett mejl efter webinaret med kontaktinformation. Det här är också något som
automatiserar på ekonomiavdelningen vilket vi inte hann gå in på så mycket under
webbinariet, men ta en kontakt så berättar vi mer!

22. Är GLN och Peppol-ID samma sak?
Både GLN och Peppol-ID används för att kunna identifiera en e-fakturamottagare, GLN
är fortfarande vanligast att använda när e-fakturor skickas mellan olika operatörer
medan Peppol-ID används för leverans via Peppols nätverk.

23. Kan också mindre företag enkelt skicka e-faktura via er? Vi tar emot mycket PDF
och papper och önskar att fler av våra leverantörer skickar e-faktura till oss.
Ja, det skulle vi absolut säga. Vi erbjuder olika lösningar som är anpassade efter
kundens behov och storlek. Är man ett litet företag, och inte skickar så mycket fakturor,
kan man via vår webbportal skicka upp till 100 gratis e-fakturor per år till kunder som
använder InExchange som mottagande operatör. Skickar man mer än så, finns det
andra smidiga lösningar som är enkla att komma igång med. All information om detta
finns på inexchange.se om ni vill veta mer. Vi har även en utmärkt tjänst för att hjälpa
våra mottagarkunder att få sina leverantörer att skicka e-faktura. Hör av er om ni vill
veta mer om den lösningen.

Vänliga hälsningar

InExchange


