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Den Finland Oy

MUUTOKSIA LASKUTUSTIETOIHIN
Hyvä PT PohjanTeko Oy:n yhteistyökumppani,
PT PohjanTeko Oy sulautuu emoyhtiöönsä 31.12.2018 ja olemme jatkossa osa Den Finland Oy:tä.
Pyydämme teitä siirtämään luottosopimuksemme Den Finland Oy nimille 1.1.2019 alkaen, jotta
yhteistyömme sujuu jatkossakin mutkitta. Tämä on tärkeää huomioida ettei kaupan teko katkea vuoden
vaihteessa, vaan kaikki sujuu jouhevasti.
Mikäli luottosopimuksia tarvitsee uusia tai Teillä on kysyttävää voitte ottaa yhteyttä Janica Ilolaan
(janica.ilola@pohjanteko.fi tai puhelimitse 040 571 3113)
Laskutustietomme muuttuvat 1.1.2019 alkaen. Tästä mainitusta hetkestä alkaen vastaanotamme laskuja
verkkolaskuna seuraavilla vastaanottotiedoilla:
Den Finland Oy
y-tunnus: 2347517-2
OVT-tunnus: 003723475172
Operaattori: Basware
Välittäjän tunnus: BAWCFI22
Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että emme voi vastaanottaa vuodelle 2019 päivättyjä laskuja enää
vanhan yhtiön nimillä.
Vanhaan laskutusosoitteeseen lähetetyt laskut eivät tule perille yllä mainitun hetken jälkeen.
Vuodelle 2018 kuuluvat laskut lähetetään edelleen PT PohjanTeko Oy:n nimellä ja y-tunnuksella PT
PohjanTeon vanhaan laskutusosoitteeseen.
Laskun viitetietona on aina oltava tilaajan nimi. Muut laskulle lisättävät tunnistetiedot antaa tuotteen tai palvelun
tilaaja. Puutteellisia laskuja emme ota käsiteltäväksi.
Vastaanotamme vielä toistaiseksi laskuja sähköposti- tai paperilaskuina seuraavilla vastaanottotiedoilla:
Den Finland Oy
y-tunnus: 2347517-2
denfinland@bscs.basware.com
PL 969
00026 BASWARE
Sähköpostilla toimitettavaa laskua koskevat seuraavat vaatimukset:








Baswaren skannauspalvelun sähköpostiosoite (@bscs.basware.com) täytyy lisätä vastaanottaja kenttään
(ei kopio [CC] tai piilokopio [BCC])
Baswaren skannauspalvelu lähettää kuittauksen jokaiseen vastaanotettuun sähköpostiin, tästä syystä eivastausta (no-reply) sähköpostiosoitteita ei tulisi käyttää
Sähköpostin kokonaiskoko ei saa ylittää 10 MB
Sähköposti voi sisältää useampia PDF -dokumentteja, jokainen PDF -dokumentti sisältää vain yhden
laskun
PDF:n version tulee olla 1.4 tai uudempi
PDF ei saa vaatia salasanaa tiedoston avaamiseksi
Suojausasetukset PDF tiedostossa ei saa rajoittaa Document Assembly tai Page Extraction (Properties ->
Security -> Document Restriction Summary)
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PDF:n suojauksen ei tule estää tiedoston muokkaamista. Tämä saattaa estää aineiston lukemista ja
käsittelyä Baswaren skannauspalvelussa. Digitaalisia allekirjoituksia voidaan käyttää tähän
tarkoitukseen.
PDF:n ensimmäinen sivu ei saa olla tyhjä
PDF tiedostot, jotka ovat skannattuja kopiokoneella (kuvapohjaiset) tulee olla resoluutiolla 300 dpi tai
korkeampi

