Fakturaservice

Kunskap, kraft och kvalitet

Optimera hanteringen av dina fakturor
Tycker du också att hanteringen av fakturor är tidskrävande? Saknar du överblick över dina fakturor och tycker att det
är en tung administrativ uppgift? Då är Fakturaservice lösningen för dig.
Varför välja
Fakturaservice?

Minskar fakturaflödet

Bra överblick

Ökad kontroll

Spara tid och resurser

En kontaktyta

> Vi tar hand om era nätfakturor och vidarefakturerar
nätavgiften på
elhandelsfakturorna

> Olika rapportmöjligheter ger dig
en bra överblick

> Vi registrerar och
kontrollerar totalkostnad
samt delkostnad från
nätfakturan

> Vi skickar en
specifikationsfil med alla
delkostnader per anläggning
för nät och elhandel

> Vi tar kontakt
med nätbolagen
vid eventuella
felaktigheter

Er utmaning
Med många anläggningar och en faktura från både nätföretag
och elleverantör för varje anläggning kan det bli en utmaning att
skapa överblick över alla fakturor. Det kräver tid och resurser.
Fakuraservice jämför alla dina elkostnader i en specifikationsfil, vilket gör det enkelt för dig att göra en central uppföljning
på dina fakturor. Med en bokföringsfil får du dessutom en fil
som kan laddas in direkt i ditt bokföringssystem.

Fakturaservice är ett tillägg till ditt elavtal
som ger en ökad och enklare fakturaöversikt
samt friare interna resurser. Beroende på dina
behov anpassar vi fakturatjänsten och gör det
administrativa arbetet enklare för dig.

Vår

lösning

SEK

Fakturaservice är en värdefull lösning för dig som fokuserar
på effektivisering, överblick och korrekt hantering av dina
fakturor.

KWh

€
Vidarefakturering på EFS:s elhandelsfakturor - endast en faktura per
anläggning till Kunden

För mer information kontakta:

Betalning via aconto

SEK
Eventuell kontroll av förbrukning och
belopp (enligt överenskommelse)
> gentemot våra uppgifter samt
> medel för anläggningen

10101011010101101
01001010110101010
10011010110101101

Johanna Nilsson
Management Coordinator
+46 40 627 18 89
johanna.nilsson@energi-sverige.se

Nätfakturan och
filer går att se i
vår kundportal,
My Energy
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Rapportering efter överenskommelse
> Specifikationsfil
> Bokföringsfil – kundanpassad med
upp till 5 fria fält för kontosträng,
Utökad

Kontakt med nätbolaget om
något är felaktigt, rättelser
sker därefter

