Information till leverantörer hur man kan skicka e-faktura till Västerås stad och andra företag som använder Visma Proceedo fakturamodul
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E-FAKTUROR FÖR HELA SLANTEN

Västerås stad arbetar aktivt med att införa E-handel. Ett steg i den riktningen är att ta emot e-fakturor från våra
leverantörer. Västerås stads målsättning är att minska antalet skannade fakturor och övergå till elektroniska fakturor.
Vi samarbetar med Visma Proceedo för att ta emot e-faktura - de har etablerade kopplingar mot de flesta aktörerna på
marknaden som erbjuder företag tjänster för att generera e-faktura. Västerås stads e-handelssystem går under namnet
VIP – Västerås InköpsPortal och är ett webbaserat system från Visma Proceedo.
Skickar ni idag e-faktura till andra kunder?
Ja - Kontakta gärna Proceedo eller någon av de andra nedan nämnda företagen för att även skicka e-faktura till
Västerås stad.
Nej - Läs gärna vidare om de olika möjligheterna som finns att ansluta sig till e-faktura och se vilket alternativ
som skulle kunna passa er bäst.
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VARFÖR E-FAKTURA?

Fördelar för Leverantören
Effektivare betalningsflöde och fakturaadministration
Slipper utskrift, kuvertering och porto.
Miljövänligt
Fakturan blir oftare mer tydlig; mindre risk för
missförstånd och frågor
Även möjlighet att möta efterfrågan av elektroniska
fakturor från andra kunder på marknaden
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Fördelar för Kunden
Full kontroll och spårbarhet av fakturan
Effektivare betalningsflöde och fakturaadministration
Miljövänligt
Fakturan blir oftare mer tydlig; mindre risk för
missförstånd och frågor

HUR KAN EN E-FAKTURA SKICKAS?

En e-faktura kan skickas till Västerås stad på olika sätt.
1.

Skapa och skicka faktura på Internet - Webbfaktura
Proceedo har en webbsida för leverantörer, Leverantörsportalen, där kan ni direkt skapa och skicka e-fakturor till
Västerås stad. Detta kallas vidare för webbfaktura.

2.

Med hjälp av en programvara för e-faktura, även kallad ”virtuell printer”
En applikation installeras i ert faktureringssystem (oberoende av vilket system ni har). Istället för att fakturan
skrivs ut, så skickas den elektroniskt till Västerås.

3.

Om ni har Visma SPCS som ekonomisystem
Har ni SPCS som ekonomisystem rekommenderas att använda SPCS modulen för e-faktura då det redan finns en
koppling till Västerås.

4.

Egen EDI-koppling för e-faktura mellan ert faktureringssystem och VIP fakturamodul
Är ni en leverantör med många transaktioner rekommenderas en integration med ert faktureringssystem. Detta
kan antingen ske via en direkt koppling mellan ert system och VIP fakturamodul eller via en av Er utvald operatör
och VIP fakturamodul. I det första alternativet utför er IT avdelning integrationsjobbet och om ni har ett
operatörsavtal utför denna det tekniska arbetet åt er.

På nästa sida finns en tabell som beskriver de olika alternativen..
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1. Webbfaktura

2. Programvara för e-faktura ”Virtuell printer”

3. Visma SPCS

4. Egen EDI-koppling

5. EDI-koppling med hjälp av en operatör

Hur funkar
det?

Ni registrerar fakturan på internet och sedan
skickas den till VIP.

En programvara köps och installeras enkelt i ert
faktureringssystem. Istället för att skriva ut en
faktura skickas en e-faktura till VIP.
Aktuella aktörer finner ni i kapitel 4.

Visma Proceedo är ett dotterbolag till Visma
SPCS. Ekonomisystemet Visma SPCS har
redan idag en modul för e-faktura till Visma
Proceedo (och därmed Västerås).

Ert faktureringssystem integreras med VIP
och informationen skickas direkt emellan
systemen.

Era utgående fakturor hanteras av en
operatör som har en integration till VIP
fakturasystem. Denna operatör säkerställer
tekniskt att fakturan kommer till VIP.

Vem är det
till för?

För er som vill komma igång utan eget arbete.

För er som inte riktigt vet hur avancerad lösning
ni önskar men ändå har en ansenlig mängd
fakturor till Visma Proceedos kunder (se nedan
under punkt 5).

De som redan har Visma SPCS som
ekonomisystem.

För er som redan skickar på det här sättet
till annan kund och/eller skickar många
fakturor till Visma Proceedos kunder.

För er som redan skickar på det här sättet till
annan kund och/eller skickar många fakturor
till Proceedos kunder.

Komma
igång?

Det enda som krävs är internetuppkoppling.

En programvara krävs (se nästa sida).

EDI-modulen i Visma SPCS
faktureringssystem krävs.

IT-kunskap krävs för att integrera systemen.

Kontakta Er operatör, eller etablera en
kontakt av någon av de nämnda operatörerna
angivna i kapitel 4.

Kostnad?

Nej

Oftast en engångskostnad för programvaran,
årsabonnemangskostnad och/eller
transaktionskostnad per faktura.

Årskostnad (ca 1000 kr per år) och
transaktionskostnad (ca 2 kr per faktura).

Utvecklingskostnad för att komma igång.

Kostnad enligt avtal mellan Er och
Operatören, vanligtvis en uppstartskostnad
samt transaktionskostnad.

Fördelar?

Ingen ”kom-igång-sträcka”.
Användarvänligt – svårt att göra fel.

Kort ”kom-igång-sträcka”. Enkelt att installera.
Kräver ingen avancerad IT-kunskap.
Går enkelt att starta upp och användas till fler
kunder som efterfrågar e-faktura.
Ett på marknaden etablerat och standardiserat
sätt att skicka e-faktura.

Har du redan Visma SPCS går det enkelt och
snabbt att komplettera med EDI- modulen
för e-faktura till Västerås.

Informationen skickas från Ert
fakturasystem till VIP.

Informationen skickas från Er via Er operatör
och VIP.

Kan kompletteras med full
e-orderintegration från VIP.

Kan kompletteras med full
e-orderintegration från VIP.

Går att komplettera med e-order
(e-mail) till er från VIP Inköp. I dessa fall
skapas ett förslag till faktura baserat på
ordern. Endast fakturanummer skall läggas till
för att e-fakturan ska bli komplett.

”Den elektroniska motorvägen” (format och
överföring) är redan klar.

Nackdelar?

Dubbel fakturaregistrering; manuell
registrering på internet av varje faktura
utöver registrering i ert eget
faktureringssystem.

Inte lika effektivt som egen EDI-koppling.

Om du idag har SPCS som ekonomisystem
och vill skicka e-fakturor är detta det
naturliga steget.

Investeringskostnad i början av perioden.

Investeringskostnad i början av perioden.

Att tänka
på?

Referensen måste vara enligt Västerås krav
som gäller oavsett e-faktura eller inte.

Referensen måste anges enligt Västerås stads
krav och gäller såväl e-faktura som skannad
faktura.

Referensen måste vara enligt Västerås stads
krav som gäller såväl e-faktura som skannad
faktura.

Referensen måste vara enligt Västerås
stads krav som gäller såväl e-faktura som
skannad faktura.

Referensen måste vara enligt Västerås stads
krav som gäller såväl e-faktura som skannad
faktura.

Hur skaffar
vi det?

Kontakta
ehandelsupport@vasteras.se

Kontakta någon av aktörerna som anges i
kapitel 4

Kontakta SPCS

Kontakta
staffan.fransson@visma.com

Kontakta er existerande operatör eller någon
av i detta kapitel 4 nämnda bolag
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KONTAKTUPPGIFTER

Visma Proceedo AB
Vår samarbetspartner för e-inköp och e-fakturering är Visma Proceedo AB.
Visma Proceedo

Kontaktperson:
Telefon:
e-post:
Hemsida:

Staffan Fransson
08-522 930 88
staffan.fransson@visma.com
www.vismaproceedo.se

Aktörer som kan skicka e-faktura till Västerås stad via Visma Proceedo finner Ni i nedan tabell.

Aktör

Telefon

SPCS

0470-70 62 00

Docteq

08–7929562

Kontaktperson

e-post

Hemsida

rolf.hallgren@docteq.com

www.docteq.se
(Klicka på inbjudan ange projektkod
”proceedo”)

Inexchange

0500–44 63 60

nykund@inexchange.se

www.inexchange.se

Pagero

031-730 88 30

info@pagero.com

www.pagero.se

Pepto system
Itella
Logica
BGC
Nordea
Swedbank
Emetro
GeBc
Invoice Company
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KÖPANDE FÖRETAG SOM IDAG ANVÄNDER VISMA PROCEEDO FAKTURAMODUL

Visma Proceedo har nedan listade köpande organisationer som idag använder Proceedo fakturamodul och även dessa är
intresserade av att öka andel e-faktura från sina leverantörer.
Sverige
Antula Healthcare

American Bistro Sweden AB

Citymail

Canal +

Familjebostäder i Göteborg

Föreningen Ridskolan Strömsholm

Halvarsson och Halvarson

Katrineholms kommun

Kelkoo AB

Kenet Works AB

King Food AB

Korsnäs

Kungsbacka kommun

Landshypotek

Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB)

Lunds Universitet

Linköpings Universitet

LRF konsult

Mölndal Stad

Nordea

Overture Marketing Services Ltd

SAS

Scandem

SJ

Schenker

Steen & Ström Sverige AB

Tele2

Täby kommun

Veolia

Visma Proceedo AB

BKK

Nordea

Steen & Ström A/S

Visma Ajourit AS

Visma Avendo AS

Visma IT

Visma Software AS

Visma Unique AS

Visma Services AB
Norge

Finland
4-leaved clover

Dcity Stations

Eero Suni

Elektroskandia

Koillis Asemat Oy

Kulturkontakt Nord

Nordea

Satakaari

Selecta Mariehamn AB

Hotel D’Angleterre

NP Hotels

Tamoils
Danmark
Nordea
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MER INFORMATION

www.vismaproceedo.com samt Visma Proceedos blogg

