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Parajett e-utskick av fakturor

Vill du erbjuda dina kunder möjlighet att få fakturan via någon digital kanal istället
för via traditionell post kan Parajett tillhandahålla en bra lösning för detta.
Via Parajetts kanalväxel kan vi erbjuda ett antal olika digitala
distributionssätt, som faktura via e-post, e-faktura via internetbanken,
faktura via EDI eller leverans av faktura till en digital brevlåda. Vår
kanalväxel kan också hantera transaktion för autogiro.
När din fil med fakturor kommer in i kanalväxeln matchar och distribuerar vi
till de olika kanalerna enligt din prioritetsordning.
Parajett samarbetar med flertalet leverantörer av digitala tjänster i Sverige och
kan därmed erbjuda en bra och säker leverans även av elektroniska fakturor.

Faktura via e-post

För de av dina kunder som önskar få fakturan via e-post istället för via traditionell post kan
vi erbjuda tjänsten e-postfaktura. Allt som krävs är att kunden är taggad för e-postfaktura
samt att det finns en e-postadress i den fil som levereras till Parajett. Fakturan, i form av en
PDF-fil, skickas som bilaga till ett e-postmeddelande. E-postfakturan ser ut precis som den
på papper, det är bara distributionsformen som är annorlunda.

e-faktura

E-fakturan skickas elektroniskt till din kunds internetbank. Fakturan är snarlik
pappersfakturan men det finns möjlighet till mer information som t ex länkar till din
hemsida. För att komma igång med e-faktura måste du kontakta din affärsbank för att
upprätta ett avtal om e-faktura. Precis som i fallet med e-postfaktura måste kunder som
ska ha e-faktura taggas och förses med personuppgifter för respektive internetbank i filen
som skickas till Parajett.

Faktura via EDI

EDI, Electronic Data Interchange, är ett standardiserat format för
utbyte av information av olika slag, bland annat fakturor. I Sverige
används oftast Svefaktura (SFTI). Denna faktura-variant används för
fakturering mot myndighet, stat och kommun samt mellan företag.

Faktura via digital brevlåda

Parajett kan också erbjuda leverans till en digital brevlåda. Om du
taggar dina kunder med personnummer kan filen som skickas till
Parajett matchas mot aktuell e-boxleverantörs kundregister. Vid träff
levereras fakturan i form av en PDF till kundens digitala brevlåda.
Parajett är certifierad som förmedlare till samtliga digitala brevlådor i Sverige.

Autogiro

Parajett är certifierad att hantera transaktioner för autogiro.
Både privatpersoner och företag kan betala via autogiro och du som betalningsmottagare
kan fakturera betalare med såväl bankkontonummer som bankgironummer.
I vår växel selekterar vi ut de kunder som har anmält autogiro och skapar transaktionsfilen
för överföring till bankgirot via en säker förbindelse.

Fördel att använda Parajett

Fördelen med att låta även den digitala leveransen gå via Parajett är att du får samma
utseende på alla dina fakturor oavsett om de går via print eller via en digital tjänst. Detta
gäller med undantag för fakturor via EDI där formatet är hårt standardiserat.
En annan fördel är att du kan samla alla dina utskick, oavsett kanal, i Parajetts e-arkiv.
På ett ställe kan då din kundtjänst enkelt söka fram kundens försändelse oavsett om den
gått via traditionell post eller via en digital leverans.

