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Nordeas tjänst e-faktura Företag
Då fl er företag och myndigheter går över till 
elektronisk fakturering innebär detta ökade krav 
på er som leverantör att skicka fakturor elektro-
niskt. Nu kan även ni effektivisera och förenkla ert 
arbete genom att hantera fakturor elektroniskt 
utan att behöva investera i kostsamma systemlös-
ningar.

I Internetbanken Företag får ni kontroll på er 
fakturahantering. Här kan ni enkelt både skicka till 
och ta emot fakturor från alla företag och myndig-
heter som är anslutna till Nordeas tjänst och till 
dem som är anslutna till andra fakturaväxlar vilka 
Nordea samarbetar med. 

Skicka fakturor
• Fakturorna skapar och skickar ni enkelt i 

Internetbanken Företag.
• Ni behöver inte fundera på vilka format som era 

kunder använder.
• Fakturorna kan skickas som 

e-fakturor eller som pappers-fakturor. 
• Pappersfakturorna kan med fördel kompletteras 

med er logotyp.
• Kopior på era skickade fakturor kan med 

automatik skickas till er bokföringsbyrå och/
eller ett factoringbolag. 

• Alla fakturor som ni skickat, lagras och fi nns 
tillgängliga i 18 månader.

Ta emot fakturor
• Ni tar emot era elektroniska fakturor direkt i 

Internetbanken Företag. 
• Ni betalar fakturorna med några enkla hand-

grepp. 
• Kopior av de fakturor ni tar emot kan med 

automatik skickas till er bokföringsbyrå. 
• e-fakturor som mottagits, lagras och fi nns 

tillgängliga i 18 månader.

Vill ni veta mer eller redan nu ansluta 
er till e-faktura Företag? 
e-faktura Företag är en tilläggstjänst till Internet-
banken Företag. Är ni redan kund kan ni enkelt 
ansöka om tjänsten när ni är inloggade på Inter-
netbanken Företag. Ansökan/avtal fi nner ni under 
menyvalet e-faktura Ftg. 

För mer information kontakta: 
Kundcenter Företag 0771 – 350 360

Vill ni reducera era kostnader för 

fakturahantering och samtidigt 

göra en insats för miljön? 

e-faktura Företag  
Via Internetbanken Företag


