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JABADABADUUN UUSI LASKUTUSOSOITE 18.8.2017 ALKAEN
Tiedoksenne Jabadabaduun/Jappis Oy:n laskutusosoite, Y-tunnus 2345066-1.
Olemme vaihtaneet ostolaskujemme käsittelyjärjestelmää ja laskutusosoitteemme on
muuttunut. Verkkolaskuoperaattorinamme toimii Maventa Oy.
1. VERKKOLASKUT

Yrityksemme tiedot
Nimi
Jappis Oy

y-tunnus
2345066-1

Välittäiätiedot
Välittäiävaihtoehdot
Jos verkkolaskujen välittäjänne on operaattori esim. Itella,
Basvvare yms. välittäjätunnus on
Jos verkkolaskujen välittäjänne on pankki esim. Nordea,
Osuuspankki yms. välittäjätunnus on

Verkkolaskuosoite
003723450661
Välittäjätunnus
003721291126
DABAFIHH

Pyydämme olemaan tarkkana operaattoritunnuksen kanssa, jotta
Laskut saapuvat ongelmitta perille. Voimme vastaanottaa
verkkolaskujen mukana myös laskun kuvatiedoston sekä muita
liitteitä PDF-muodossa.
Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme toimittamaan ostolaskut
suoraan skannauspalveluun paperisena tai sähköpostitse seuraavien ohjeiden
mukaisesti
2. PAPERILASKUT
- Pyydämme huomioimaan, että emme ota vastaan paperilaskuja toimistojemme
käyntiosoitteeseen. Oikea osoite on:

Jappis Oy
23450661
PL 100
80020 Kollektor Scan
Tärkeitä huomioita paperilaskujen lähettämiseen skannauspalveluun:
• On erittäin tärkeää, että vain lasku ja siihen liittyvät liitteet ovat
kirjekuoressa.
• Älä laita skannauspalveluun maksumuistutuksia tai perintäkirjeitä,
koska ne eivät ole laskuja.
• Sarjanumerotieto tulee olla myös jokaisella paperilaskulla
laskutusosoitteen osoitekentässä yrityksen nimen alapuolella, ei
ainoastaan kuoressa.
• Monisivuisia laskuja ei saa jakaa useaan kirjekuoreen.
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•
•
•

Laskut on tulostettu korkealaatuisella tulostimella.
Laskun sivuja ei saa liittää yhteen millään tavalla (nitojalla tms.).
Laskulla on loppusumma.

3. SÄHKÖPOSTILASKUJEN LASKUTUSOSOITE JA OHJEISTUS

Sähköpostilaskujemme laskutusosoite on:
invoice-23450661@kollektor.fi
Tärkeitä huomioita sähköpostilaskujen lähettämiseen skannauspalveluun:
• Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina PDF-muodossa
• Yksi lasku per tiedosto, joka sisältää laskun kaikki sivut ja muut liitteet
• PDF-laskulla sarjanumeroa ei tarvitse olla osoitekentässä, koska
vastaanottavan yrityksen tunnistaminen tehdään sähköpostiosoitteen
perusteella.
• Yksi sähköposti voi olla kooltaan enintään 10Mb
• PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja versio 1.3 tai
uudempi
• PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja
• Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210x297mm eli A4
• Tiedoston nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjainmerkkejä, a-z, A-Z, 09

Lisätietoja tarvittaessa antaa tilitoimistomme:
Sanbon Oy
Erja Alanko
erja.alanko@sanbon.fi
040 505 1463

Ystävällisin terveisin,
Jappis Oy/ Jabadabaduu

