Lessebo den 21 februari 2019

Viktig information till Er som leverantör
till Lessebo kommunkoncern
För att uppfylla kommande lagkrav kommer Lessebo kommunkoncern enbart ta emot fakturor i elektroniskt
format. Övergången sker succesivt och ska vara klar senast 1 april 2019. På detta sätt följer vi den nya lagen som
innebär att all fakturering till offentlig sektor ska ske elektroniskt. Om ni redan skickar e-fakturor till bolag inom
Lessebo kommunkoncern kan ni bortse detta brev.
Vi tar emot e-fakturor via Pagero. Om ni använder Pagero som tjänsteleverantör behöver ni lägga till er
mottagare i ert kundregister. Om ni har en lösning via en annan operatör än Pagero, ber vi er att kontakta er
operatör för att få kopplingen till oss. Om ni i dagsläget inte har någon lösning kan Pagero hjälpa er att komma
igång.
Lessebo kommunkoncern erbjuder er som leverantör kostnadsfri tillgång till Pagero Web Portal för att skicka efakturor till oss. För att skapa ett konto registrerar ni er på www.pagero.se/registrering. Uppge projektkoden
FreePortal_Lessebo och fyll i er företagsinformation.
För mer information gå till: https://www.pagero.se/project-pages/lessebo-kommunkoncern/
Bolag inom Lessebo kommunkoncern som enbart tar emot e-faktura i fortsättningen:
• Lessebo Kommun 212000–0613
• Lessebohus AB 556089–8339
• Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) 222000–1479
Innehållskrav på faktura:
Samtliga fakturor måste innehålla en referenskod som börjar med 2 stora bokstäver direkt följt av 3 siffror. Inga
andra tecken eller mellanslag får förekomma. T.ex. ”LK123” för Lessebo kommun, ”LH123” för Lessebohus AB
och ”LR820” för RÖK.
Frågor till Pagero: Contact Center, Tel 031-730 88 30
Kontaktpersoner hos Lessebo kommunkoncern:
Lessebo Kommun
Leif Nilsson
0478-125 32
Lessebohus AB
Inger Sturesson
0478-128 23
RÖK
Jeanette Wirdelöv
0478-443 11

leif.nilsson@lessebo.se
inger.sturesson@lessebohus.se
jeanette.wirdelov@rok.lessebo.se

Vi ser fram emot att ta emot e-fakturor från er inom kort!
Med vänliga hälsningar,

Leif Nilsson
Lessebo Kommun

Lessebo Kommun│Storgatan 78, 365 31 Lessebo│Telefon 0478-125 00
www.lessebo.se│Org.nr 212000–0613

Att skicka e-faktura med Pagero
Alla Pageros kunder kommunicerar via det molnbaserade nätverket Pagero Online. Du kan välja olika sätt att
kommunicera beroende på till exempel fakturavolym och önskemål om automatisering:

Pagero Web Portal
Pagero Web Portal passar företag som skickar få fakturor per år men behöver kunna skicka e-fakturor enkelt
och smidigt utan att behöva göra några större investeringar. Med Pagero Web Portal skapar och skickar du dina
e-fakturor på webben via ditt konto i Pagero Online. Du behöver inte investera i någon programvara eller i ett
ekonomisystem. Det enda du behöver är en Internetansluten dator med en webbläsare och
inloggningsuppgifter till Pagero Online.

Pagero Connect
Pagero Connect passar företag som har ett ekonomisystem och som vill effektivisera sin fakturahantering utan
några större förändringar i befintliga rutiner. Du skapar fakturorna som vanligt i ditt ekonomisystem och skickar
filerna till Pagero Online. Pagero Online konverterar automatiskt fakturorna till det format dina mottagare vill
ta emot och skickar dem därefter till mottagarna. Pagero Connect kan även användas för att ta emot efakturor.

Pagero Server Connect
Med Pagero Server Connect kan företag både skicka och ta emot e-fakturor helt automatiskt från och till sitt
affärssystem eller workflow via Pagero Online. Pagero Server Connect passar även företag som har behov av
att hantera flera legala enheter eller koncerner med dotterbolag.

Kundspecifik kommunikation
Företag som vill kommunicera direkt med Pagero Online via en befintlig serverlösning kan använda exempelvis
FTP, SFTP, HTTPS och AS2.

PS.
När du en gång har kopplat dig till Pagero Online kan du enkelt lägga till fler företag att kommunicera med i ditt
nätverk. Ingen manuell handpåläggning krävs från Pagero och det kostar ingenting extra.

