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Elektronisk handel
Region Örebro län arbetar aktivt med att bredda och effektivisera elektronisk handel och
följer den standard som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomistyrningsverket
samt Kammarkollegiet står bakom, SFTI (Single Face To Industry) har tagit fram.
Elektronisk handel innebär att köpare och säljare utbyter affärsinformation med varandra
elektroniskt och informationen hanteras automatiskt i parternas affärssystem.
Vi hanterar nedanstående affärsprocesser:
Avrop mot ramavtal (scenario 6 och 6.3)
Fulltextfakturor (scenario 9)
Svefaktura
Teckentolkade fakturor
Elektronisk beställning
Region Örebro läns olika verksamheter beställer varor i vårt elektroniska
beställningssystem där beställningen, order, går iväg till leverantören i standardiserat
format. Leverantören skickar sedan ett ordersvar samt faktura på samma elektroniska
väg. Vi kan även ta emot leveransavisering, en elektronisk följesedel.
Elektronisk faktura
För dig som leverantör finns flera fördelar med att skicka elektroniska fakturor:
Lägre kostnader – då mängden manuellt arbete reduceras
Större säkerhet – risken för felskrivningar eller felskanningar minskar
Kortare ledtider – tiden för administration minskar
Miljövinst – Vi bidra till en bättre miljö genom att minska antalet pappersfakturor
Svefaktura
Svefaktura är en standard för enkel e-faktura, som rekommenderas av SFTI.
Svefakturastandarden är framtagen med fokus på att den ska vara enkel att leva upp till
och att anslutningsprocessenmellan köpare och säljare ska vara så smidig som möjlig.
Vi kan ta emot Svefaktura 1.0.
Vi har avtal med InExchange om att ta emot elektroniska leverantörsfakturor, svefakturor,
via deras fakturaväxeltjänst.
InExchange
Här kan du som leverantör skicka fakturor till oss via InExchange fakturaskrivare.
Läs mer på deras hemsida, InExchange

www.regionorebrolan.se
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Vi kan även ta emot svefakturor från olika VAN-leverantörer om du som leverantör kan
skapa svefakturor själv.
Viktig information till dig som leverantör
En giltig referens måste alltid finnas med när ni skickar en faktura till Region Örebro län.
Den är en 10-ställig kod som består av ett förvaltningsnummer, bindestreck och en
användaridentitet, t ex 010-AAA123.
Faktureringsadress
Region Örebro län
Fakturaservice
Box 1500
701 15 ÖREBRO
Om du som leverantör saknar den giltiga referensen, kontakta din beställare.
För övriga frågor om fakturering kontakta leverantorsfakturor@regionorebrolan.se

Villkor
Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Order-, fakturerings- och
expeditionsavgifter eller andra avgifter som pålagts av leverantören eller tredje part
godkänns inte. Inga undantag från räntelagen godkänns.
Kontaktuppgifter
För frågor om fakturering kontakta leverantorsfakturor@regionorebrolan.se
För frågor om elektronisk handel kontakta forvaltningekonomistod@regionorebrolan.se
Tele 019-602 60 54
Mer information
E-handel SFTI
GS1 Sweden
Svefaktura
InExchange
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