ARVOISA TOIMITTAJAMME JA YHTEISTYÖKUMPPANIMME
Vaihdamme sähköisten ostolaskujen operaattoria 23.09.2019 alkaen. Samalla muuttuvat
laskutuskäytännöt muutenkin. Pyydämme teitä käyttämään ensisijaisesti sähköistä laskutusta.
1. Sähköiset laskut
Pyydämme teitä jatkossa lähettämään Insinöörityö Hentinen Oy:tä (y-tunnus 0774955-9)
koskevat laskut
verkkolaskuosoitteeseen: 003707749559
operaattori: Pagero
välittäjän tunnus: 003723609900
2. Paperilaskut
Mikäli käytössänne on paperinen laskutus, pyydämme teitä lähettämään laskut 23.09.2019
alkaen alla olevaan osoitteeseen. Huomioittehan että alla olevat tiedot tulee näkyä
sellaisenaan skannattavassa laskukuvassa, tiedot pelkässä kirjekuoressa eivät riitä.
Insinöörityö Hentinen Oy
OVT 003707749559
PL 908
02066 DOCUSCAN

3. Sähköpostilaskuille tulee vastaanottaja merkitä samaan tapaan kuin paperilaskuille.
Sähköpostilla toimitettavat ostolaskut lähetetään aina osoitteeseen admicom@xbssalo.com.
Sähköpostilla toimitettavien ostolaskujen yhteydessä on huomioitava:
- Osoitteeseen voi lähettää ainoastaan laskuja, ei muuta postia.
- Laskun tulee olla PDF-formaatissa.
- Yhdessä sähköpostissa voi olla vain yhden laskun tiedot. Kaikkien laskun sivujen täytyy
olla yhdessä PDF-tiedostossa, joten laskun mahdolliset liitteet skannataan samaan PDFtiedostoon laskun jatkosivuiksi. Siten sähköposti voi sisältää ainoastaan yhden PDFtiedoston.
- PDF-tiedosto ei saa olla salattu tai salasanalla suojattu.
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Toimittajat voivat myös kirjata laskut suoraan Pageron portaaliin osoitteessa:
https://www.pagero.fi/projektisivut/admicom/
- Toimittajan tulee klikata sivuilla olevaa FREE WEB PORTAL -linkkiä, mistä pääsee
rekisteröitymään ja saa tunnukset omaan sähköpostiinsa.
-Sen jälkeen laskun voi luoda kirjautumalla sisään portaaliin ja lasku liikkuu siitä eteenpäin
normaalina verkkolaskuna.
Työmaanumero
Tilatessamme ilmoitamme teille työmaanumeron. Työmaanumero tulisi olla laskussa ostajan
viitteenä, Finvoice-standardin mukaisessa kentässä OrderIdentifier. Laskutusjärjestelmässänne
kentän nimi voi olla esim. Tilausnumero, Viitteenne, Merkki tai joku muu.
Työmaanumerot tulevat tässä muutoksessa myös vaihtumaan, ilmoitamme uudet numerot teille
myöhemmin.
Mahdollinen koontilaskutus tulee purkaa.
Laskujenne asianmukaisen ja nopean käsittelyn varmistamiseksi pyydämme teitä tekemään
tarvittavat muutokset Insinöörityö Hentinen Oy:tä (y-tunnus 0774955-9) koskeviin tietoihinne.
Vain em. osoitteeseen lähetetyt ostolaskut käsitellään. Maksumuistutukset, tiedotteet ja muu
posti lähetetään edelleen postiosoitteeseemme.
Yhteistyöterveisin,

Ilkka Hentinen
Toimitusjohtaja
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