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Nordeas tjänst e-faktura Företag 
Med e-faktura Företag kan ni skicka 
e-fakturor till era kunder oavsett hur de väljer att 
ta emot fakturorna. Fakturorna skickar ni i en fi l 
till Nordea som sedan förmedlar dem vidare till 
era kunder.

En och samma kanal till era kunder 
Oavsett vilket format era kunder använder när de 
tar emot sina fakturor från er, skickar ni ändå 
alltid fakturafi len i det format som är överens-
kommet mellan er och Nordea. Detta gör att ni 
som fakturautställare inte behöver ha olika 
gränssnitt och kommunikationslösningar mot era 
olika kunder.

Nordea samarbetar med ett antal banker och 
andra aktörer vilket gör det möjligt för er att skicka 
fakturor till kunder anslutna till Nordeas tjänst 
såväl som kunder anslutna till andra fakturaväxlar.

Exempel på tilläggstjänster
Kopior på era skickade fakturor kan med auto-
matik skickas till er bokföringsbyrå och/eller ett 
factoringbolag. Genom att använda Nordeas 
utskrift- och distributionstjänst kan ni fortsätta 
att skicka fakturor till de av era kunder som ännu 

inte kan ta emot fakturor elektroniskt. De utskriv-
na fakturorna kan med fördel även förses med er 
logotyp. 

Fördelar med att skicka e-fakturor 
Att skicka fakturorna elektroniskt skapar förut-
sättningar att ta bort manuella inslag i till exempel 
posthanteringen. Den automatiserade hantering-
en ger också möjlighet till en förbättrad kontroll 
och uppföljning av era likviditetsströmmar.

När både ni och er kund automatiserar faktura-
hanteringen leder detta till bättre kvalitet i betal-
ningarna. Detta genom att den betalningsreferens 
som ni som fakturautställare anger och skickar 
med i fakturan oförändrat är den som er kund 
använder vid betalningen. 

Vill ni veta mer?
Vi berättar gärna mer om e-faktura och våra övriga 
tjänster inom betalningar och cash management. 
Kontakta i första hand er kontaktperson hos oss på 
Nordea.

Vill ni reducera era kostnader för 

fakturahantering och samtidigt 

göra en insats för miljön? 

e-faktura Företag  
Fakturautställare via fi löverföring 


