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Telia EDI-faktura

Välj passande kommunikationslösning
Du kan använda följande kommunikationslösningar i 
Telia EDI-Faktura:

 Ftp

 Sftp

 Http

 Https

 EDI-INT/AS2

 ebMS 2.0 för HTTP

Utprovade rutiner för införande
När du bestämt dig för att introducera Telia 
EDI- Faktura är första steget att inventera vilka 
abonnemang som ska faktureras via tjänsten. Detta 
arbete görs i samverkan mellan dina medarbetare 
och Telia. 

Du har möjlighet att använda ett 35 tecken långt 
fält för valfri information på fakturanivå. Där kan 
du dokumentera exempelvis kostnadsställe, 
chefsavsnitt eller konton. 

Under en inledande testperiod levererar vi 
Telia EDI-Faktura parallellt med de traditionella 
pappersfakturorna. När testerna är avslutade och du 
tecknat avtal på tjänsten går vi över helt och hållet till 
EDIfakturering.

Vad som krävs
För att kunna ta emot Telias elektroniska 
faktura krävs att ditt företag har en egen teknisk 
mottagningsplattform eller kan ta emot fakturorna 
via en tredjepartsleverantör. 

Hanterar er ekonomifunktion ett stort antal 
fakturor från Telia? Då kan vår tjänst Telia 
EDI-Faktura bli en riktig sparbössa. Med 
standardiserade elektroniska fakturor får  
du ett betydligt effektivare betalningsflöde  
och därmed lägre administrativ kostnad.  
Samtidigt gör du miljön en stor tjänst.

Snabb och säker hantering
Telia EDI-Faktura innebär att vi levererar de 
periodiska fakturorna i elektronisk form rakt in i ditt 
ekonomisystem. Det standardiserade innehållet 
skapar möjlighet till en omfattande automatisering, 
vilket minimerar behovet av manuell hantering. Du 
får alltså utmärkta förutsättningar att effektivisera 
de administrativa rutinerna i ditt företag och därmed 
minska kostnaderna.

Fakturorna blir ögonblickligen tillgängliga för alla 
berörda personer i företaget, från projektledare till 
ekonomiansvariga. Du kan gå över till Telia EDI-
Faktura för nästan all vår fakturering av abonnemang 
för mobila teletjänster, fasta teletjänster och 
datakomtjänster samt Telia Finans fakturor.

Följer etablerade standarder
Telia EDI-Faktura är utformad enligt EANCOM/EDI, 
tillämpning UN/EDIFACT. SFTI Svefaktura telefoni/ 
XML. Telias EDI faktura följer pappersfakturans 
informationsinnehåll. 

Bas för en kostnadseffektiv 
och miljövänlig betalningsrutin

Vill du veta mer om Telia EDI-Faktura eller göra en beställning?  
Lämna dina uppgifter på telia.se/foretagskontakt så hör en 
säljare av sig inom kort. Du kan också ringa oss på tel 90 400.
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