TIEDOTE

Laskutusosoitteemme on muuttunut
Hyvä yhteistyökumppani,
Olemme siirtyneet ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja verkkolaskujen vastaanottoon
5.11.2018 alkaen. Verkkolaskuoperaattorinamme toimii Maventa Oy.
YRITYS: Niglos Oy LTD
Y-tunnus: 2813774-6
VERKKOLASKUT JA VÄLITTÄJÄTIEDOT:
Verkkolaskuosoite:
003728137746
Operaattori:
Maventa
Operaattoritunnus:
003721291126
Operaattoritunnus, jos käytätte pankkia operaattorina/laskun välittäjänä: DABAFIHH
Voimme ottaa verkkolaskujen mukana myös laskun kuvatiedoston sekä muita liitteitä
PDF-muodossa.
Pyydämme olemaan tarkkana operaattoritunnuksen kanssa, jotta laskut saapuvat
ongelmitta perille. Tämä laskutusosoite on vain laskuja varten, eikä siihen voi
lähettää muuta materiaalia!
Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme toimittamaan ostolaskut
sähköpostitse tai suoraan skannauspalveluun paperisena alla olevien ohjeiden
mukaisesti.
SÄHKÖPOSTILASKUT PDF-TIEDOSTONA:
Voimme ottaa vastaan ostolaskuja sähköpostitse osoitteeseen:
invoice-28137746@kollektor.fi
→ Yksi lasku/tiedosto, joka sisältää laskun kaikki sivut ja muut liitteet
→ Lasku pitää olla PDF- tiedostona, ja maksimissaan 10Mb.
PAPERILASKUT:
Niglos Oy LTD
28137746
PL100
80020 Kollektor Scan
HUOM! Mikäli lähetätte paperilaskuja, koko osoite y-tunnus mukaan lukien pitää olla
myös laskulla! Y-tunnus pelkästään kirjekuoreen kirjoitettuna ei riitä.

Muut postit pyydämme lähettämään edelleen osoitteella:
Niglos Oy LTD
Isolinnankatu 7
28100 PORI
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SÄHKÖPOSTILASKUJEN VASTAANOTTAJA JA OHJEISTUS
Sähköpostin vastaanottajan osoite on invoice-28137746@kollektor.fi
Tärkeitä huomioita sähköpostilaskujen lähettämiseen skannauspalveluun
• Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina PDF-muodossa
• 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 210x297mm eli A4
• Tiedoston nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjainmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9
PAPERILASKUJEN OHJEISTUS
Tärkeitä huomioita paperilaskujen lähettämiseen skannauspalveluun
• On erittäin tärkeää, että vain lasku ja siihen liittyvät liitteet ovat kirjekuoressa.
• Älä laita skannauspalveluun maksumuistutuksia tai perintäkirjeitä, koska ne eivät ole
laskuja.
• Sarjanumerotieto tulee olla myös paperilaskulla laskutusosoitteen osoitekentässä
yrityksen alapuolella, ei ainoastaan kuoressa.
• Monisivuisia laskuja ei saa jakaa useaan kirjekuoreen.
• Laskut on tulostettu korkealaatuisella tulostimella.
• Laskun sivuja ei saa liittää yhteen millään tavalla (nitojalla tms.).
• Laskulla on loppusumma.

Lisätietoja tarvittaessa:
Niglos Oy LTD
Markus Liukonen
markus@niglos.fi
050 356 0331

Ystävällisin terveisin,
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Niko Seppälä
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