
Flodén Byggnads AB 
Orgnr: 556080-7389 

 

 

 

Göteborg, den 8 januari 2018 

Viktig information för er som är leverantör till 

Flodén Byggnads AB 

Bästa leverantör, 

I vår strävan att effektivisera fakturahanteringen har vi på Flodéns beslutat att ta emot våra leverantörsfakturor 

helt elektroniskt. Vi kommer därför byta fakturaadress för post och e-post från och med 1 februari 2018.  

Vi önskar ta emot leverantörsfakturor i följande prioritetsordning: 

1. E-faktura (se nedan för mer information) 

2. E-post: invoice.5560807389@kollektor.no 

3. Post: Flodén Byggnads AB, PG1377, 737 84 Fagersta                

E-faktura 
Vi kommer att ta emot e-fakturor via Pagero.  

Har ni ingen lösning för att skicka e-faktura kan Pagero hjälpa er att snabbt och smidigt komma igång med hjälp 

av deras tjänster. Har ni redan en lösning för att skicka e-faktura via en annan operatör än Pagero ber vi er att 

kontakta er operatör för att beställa en koppling till oss. 

För att komma i kontakt med Pagero lämna antingen en intresseanmälan på 

www.pagero.com/intresseanmälan. Ange projektkod: FLODENS2018 

eller ring Pagero Contact Center 

Tel 031-730 88 30 

Information om olika alternativ för att skicka fakturor till oss och fakturakrav hittar ni på vår projektsida: 

https://www.pagero.se/projektsidor/floden-byggnads-ab/ 

 

Alla fakturor måste vara märkta i referensfältet med vårt 3 resp. 5 siffriga projektnummer. 

Vi accepterar inte överlåtna/belånade fakturor, dessa returneras. 

 

Kontaktperson hos Flodén Byggnads AB: 

Helene Berggren 

Tel 070- 640 42 31 

Med vänlig hälsning 

Helene Berggren 

Flodén Byggnads AB  
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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 e-

fakturor.  

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. 


