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Faktureringsrutiner – Totalprojekt i Mälardalen AB 
Faktureringsadress: 
Totalprojekt i Mälardalen AB 
FE 5621-001 Scancloud 
831 90 Östersund 
 
Viktig information till dig som leverantör till: 
 556691-2068 Totalprojekt i Mälardalen AB 
 
Vi har öppnat upp två möjligheter för er att leverera era fakturor. Vårt önskemål är att företrädesvis få fakturorna, i det 
format och i den ordningen de presenteras nedan.  
 PDF Faktura 

- Vi tar gärna emot PDF-fakturor. Om ni från ert affärssystem (eller via separat PDF-skrivare) kan skriva ut 
era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan.  

- En faktura per PDF fil. OBS inskannade fakturor accepteras ej, då dessa inte är inläsningbara av 
scancloud. 

- PDF fakturor skickas fortsättningsvis till: 
o Totalprojekt@pdf.scancloud.se 

Pappers-faktura 
- Tills vidare tar vi även emot pappersfakturor. Om ni inte från Ert affärs-system kan skriva ut era fakturor som 

PDF, skickar ni fortsättningsvis pappersfakturorna till adressen enligt nedan: 
Totalprojekt i Mälardalen AB 
FE-5621-001 Scancloud  
831 90 Östersund 

 
E-Faktura 

- Har ni möjlighet att skicka e-faktura kontakta Connectivity Services nummer 08 563 092 00 
Märkning av faktura  
Fakturan måste innehålla följande:  Fakturanummer 

 Fakturadatum 
 Totalbelopp 
 Momsbelopp 
 Bankgironummer 
 Projekt nummer skall anges vid texten på faktura ”Er referens” med en tre siffror. (Erhålles vid 

beställning).(Dvs där ni vanligtvis skriver namnet på den person ni haft med kontakt hos oss) 
 Fakturor ej rörande projekt utan administration märkes ”Admin” vid texten ”Er referens” 

Formkrav för e-postfakturor 
Viktigt! Krav för e-postfakturor:  Filformatet skall vara PDF eller TIFF 

 Endast en faktura/PDF per mail 
 Max 2 MB / mail 
 Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i epostmeddelandet 
 Bildfilsnamnet får inte innehålla bokstäverna å, ä, ö eller specialtecken 
 Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan 
 Fakturans bild skall innehålla korrekt fakturaadress, FE-nr 

 
 
OBS: Endast fakturor skall skickas till dessa adresser. Alla annan post skickas som vanligt till post-
adressen. Fakturor som sänds till vår tidigare faktureringsadress kommer ej kunna mottagas eller 
återsändas. 
Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande ovanstående så kontaktar ni vår avtalspartner Scancloud AB, 
08 554 221 49 eller edi-releastions@scancloud.se  
 
Med vänlig hälsning Ekonomiavdelningen (Johan.magnusson@arosekonomibyra.se )  


