
EDI-faktura 
- en möjlighet till effektiv fakturahantering
Med EDI-faktura får ditt företag möjlighet att ta emot fakturorna elektroniskt kopplat till ditt 
företagssystem. Fördelarna med att ta emot fakturor elektroniskt är många; det sparar  
framförallt administrativ tid, minskar manuellt arbete och är en vinst för miljön då inga  
pappersfakturor skickas.

INFORMATIONSBLAD

EDI-fakturering

Nu har du som kund till Göteborg Energi AB
möjligheten att få fakturorna skickade som
EDI-dokument. EDI står för elektronisk faktura
(Electronic Data Interchange) och innebär att
vi överför elektroniska dokument direkt  
mellan system.
EDI-fakturor är speciellt gynnsamma för 
verksamheter med många anläggningar, 
exempelvis fastighetsbolag, kommuner och 
större företag.
Med vår EDI-faktura kan hanteringen av 
inkommande fakturor förenklas då det inte är
nödvändigt att kopiera eller skriva ut dem. Det
blir dessutom enklare att söka inkomna  
fakturor då de kan arkiveras elektroniskt, 
något som även resulterar i säkrare och mindre 
utrymmeskrävande arkivering.

Effektivare hantering 
I och med att det administrativa arbetet  
minskar vid EDI-fakturering förkortas  
behandlingstiden för varje faktura, vilket gör 
hanteringen mer effektiv. Genom snabb och 
säker teknik kan du undvika manuella och 
tidsödande rutiner för att stämpla, registrera, 
attestera, bokföra och kontera fakturor.

Snabbt, säkert och direkt  in i ert system 
Fakaturan kan skickas direkt in i ditt företags
system och ditt företag kan använda  
informationen i ekonomi-, statistik- och  

uppföljningssystem.EDI-fakturan kan direkt 
distribueras för attest  via det interna  
nätverket.

En vinst för miljön
Miljön vinner också på att pappersfakturor och
transporter ersätts av en snabb och säker
elektronisk kommunikation.

Tekniska förutsättningar
För att kunna ta emot EDI-fakturor från  
Göteborg Energi AB behöver ditt företag ha ett 
system som kan hantera elektroniska fakturor 
samt interna rutiner för hantering.
Göteborg Energi AB kan erbjuda EDI fakturor i
följande format:
• SFTI, Scenario 9.11, EDI INVOIC D96A
(rekommenderas)
• EDI SveFaktura 1.4

Kontakta oss
Vill ditt företag få fakturorna elektroniskt eller 
vill veta mer om vad det innebär, är du  
välkommen att fylla i en intresseanmälan via 
goteborgenergi.se/edi eller kontakta oss på 
telefon 031–62 62 62.
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