PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

NY FAKTURERINGSADRESS

Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Datum 2.12.2016

Kontaktperson: Diana Söderbacka

Bästa leverantör
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Jakobstads svenska församling, Pietarsaaren suomalainen
seurakunta, Pedersöre församling, Esse församling och Purmo församling byter faktureringsadress. Den nya
faktureringsadressen finns i tabellen nedan och den gäller fr.o.m. 1.1.2017. De nuvarande
faktureringsadresserna gäller inte längre efter detta datum.
Vårt betalningsvillkor fr.o.m. 1.1.2017 är 21 dagar netto.
Observera att endast fakturor skall skickas till den nya adressen. Den skall inte användas för
varuleveranser, reklamförsändelser etc.
Fakturor per e-post skall skickas till e-postadressen: kyrkansservicecentral@bscs.basware.com. Data som
godkänns som fakturans bilaga skall vara av dataform: .pdf. Pdf-filens namn får innehålla endast följande
tecken: [A-Z], [a-z], [0-9], [.], [ _ ]. Om ni skickar fakturan per e-post finner ni tilläggsinformationen på adressen
https://kb.basware.com/fi/node/908.

Helst ser vi att ni övergår till e-fakturor. E-faktureringsadressen anges i tabellen nedan. Vår operatör är
Basware, vars kod är BAWCFI22.
Tilläggsinformation om e-faktureringen finner ni på adressen
http://easyinvoice.basware.com/kirkonpalvelukeskus. Via Basware-leverantörportalen kan ni skicka era efakturor avgiftsfritt till Kyrkans servicecentral.
Företag

Pedersörenejdens
kyrkliga samfällighet,
Jakobstads svenska
församling,
Pietarsaaren suomalainen
seurakunta,
Pedersöre församling,
Esse församling,
Purmo församling

Faktureringsadress

Kyrkans
servicecentral/
Pedersörenejdens
kyrkliga samfällighet
++2018++
PB 378
00026 Basware

E-fakturaadress

E-postadress till fakturor

kyrkansservicecentral@bscs.basware.com
003702092594

Om ni har frågor om Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets fakturering kan ni kontakta oss per e-post
pedersorenejdens@evl.fi eller telefon 040 310 0400.
Om ni önskar ytterligare upplysningar om hur man skickar e-fakturor till kyrkliga samfälligheten eller
församlingen, vänligen kontakta Baswares leverantöraktivering: activation.services@basware.com
Tack för samarbetet!
Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör
Käännä

PIETARSAARENSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄ

LASKUTUSOSOITEMUUTOS

Ebba Brahen puistikko 2
68600 Pietarsaari

Pvm 2.12.2016

Yhteyshenkilö: Diana Söderbacka

Hyvä Toimittaja,
Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän, Pietarsaaren suomalainen seurakunnan, Jakobstads svenska
församling, Pedersöre församling, Esse församling ja Purmo församling-seurakuntien laskutusosoite
muuttuu. Uuden laskutusosoitteen löydätte alla olevasta taulukosta ja se on voimassa 1.1.2017 lähtien.
Nykyiset laskutusosoitteet eivät ole sen jälkeen enää voimassa.
Maksuehtomme on 1.1.2017 alkaen 21 pv netto.
Huomioikaa, että uuteen osoitteeseen saa lähettää vain laskuja ja sitä ei voi käyttää tavarantoimitukseen tai mainosten lähettämiseen tms.
Sähköpostitse toimitettavat laskut lähetetään aina osoitteeseen: kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com
Hyväksytty liitteiden tiedostomuoto on pdf. PDF-tiedoston nimi saa sisältää vain seuraavia merkkejä: [A-Z],
[a-z], [0-9], [.], [ _ ].
Toivomme kuitenkin, että siirrytte käyttämään verkkolaskutusta. Verkkolaskuosoitteen löydätte alla olevasta
taulukosta. Operaattorimme on Basware, jonka tunnus on BAWCFI22.
Lisätietoja verkkolaskutuksesta löydätte osoitteesta http://easyinvoice.basware.com/kirkonpalvelukeskus.
Basware-toimittajaportaalin avulla voitte lähettää verkkolaskunne Kirkon palvelukeskukselle ilmaiseksi.
Yritys

Laskutusosoite

Pietarsaarenseudun
seurakuntayhtymä,
Pietarsaaren
suomalainen seurakunta,
Jakobstads svenska
församling,
Esse församling,
Purmo församling

Kirkon Palvelukeskus/
Pietarsaarenseudun
seurakuntayhtymä
++2018++
PL 378
00026 Basware

Verkkolaskuosoite

Sähköpostiosoite laskuille

kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com
003702092594

Mikäli teillä on kysyttävää Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä laskutuksesta, voitte olla meihin
yhteydessä sähköpostitse pedersorenejdens@evl.fi tai puhelimitse 040 310 0400.
Mikäli haluatte lisätietoja verkkolaskujen lähetyksestä seurakuntayhtymälle tai seurakunnalle, olkaa
yhteydessä Baswaren toimittaja-aktivointiin: activation.services@basware.com

Kiitos yhteistyöstä!
Diana Söderbacka
Hallintojohtaja
Vänd

