Private Nursing Sweden AB, 556652-5985 byter namn till Vara
vård och Fastighet AB samt ny adress för elektronisk hantering av
leverantörsfakturor
Från och med 2020-05-05 är vår nya faktureringsadress:

e-fakturor GLNMailadenummer:
fakturor
Postade
fakturor
skickas
till:
skickas till:

7365566525989
varavard.fast@pdf.scancloud.se
Vara Vård och Fastighet AB
FE 2059 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

OBSERVERA: Adressen är enbart avsedd för fakturor. All annan korrespondens
skall gå över ordinarie adresser.

Se Sidan 2 för mer information

Med vänlig hälsning

Vara Vård och Fastighet AB
Ekonomiavdelningen

Viktig information till dig som leverantör till

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor kommer vi att intensifiera arbetet med att ersätta dagens pappersfakturor
med e-fakturor. Med denna förändring får vi en effektivare och säkrare process, både för er som leverantör och för oss som
kund. Förändringen är också ett led i vårt miljöarbete, då den minskar pappers-användningen.

Vi har öppnat upp tre möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi föredrar fortsättningsvis fakturorna i det format i vilken
ordning de presenteras nedan. I första hand e-faktura, i andra hand mailad PDF-faktura, i sista hand som pappersfaktura.




E-faktura





Vår GLN-kod för e-fakturor framgår under respektive bolag på första sidan.
Vår (VAN) operatör för mottagning av e-fakturor är: Scancloud AB (Addett).




PDF-faktura



PDF-fakturor skickas fortsättningsvis till adress under respektive bolag på baksidan.




Pappers-fakturor

För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den efakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen, alternativt ställ in i Ert affärssystem
enligt information på baksidan.

edisupport@scancloud.se Tel: 08-23 23 18

Vi tar i andra hand emot PDF-fakturor. Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer
skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF fil. OBS! Skannade PDF:er eller mejl med länkar för
nedladdning/hämt av PDF-fakturor accepteras ej.

Endast i undantagsfall vill vi motta pappersfakturor. Pappersfakturor skickas fortsättningsvis till adress under
respektive bolag på baksidan.

OBS: Endast fakturor skall skickas till dessa adresser. All annan post skickas som vanligt. Fakturor sända till våra tidigare post
och mail-adresser kan komma att återsändas.
Vid eventuella frågor kontakta Educomp AB 556361-9427, tel: 08-6192920, mail: info@educomp.se

Vi vill också passa på att informera om att alla fakturor till oss MÅSTE innehålla referens med namn.
Hur kommer jag igång?
Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering så kontaktar ni e-fakturagruppen hos vår avtalspartner
Scancloud AB, 08-554 221 49 eller edi-relations@scancloud.se .
Tekniska frågor ställes till Scancloud Support på telefon 08-23 23 18 eller mail edisupport@scancloud.se

