[TITTEL fra profil]

Endringer i fakturering til Lyse AS og datterselskaper
Lyse AS og datterselskaper er nå registrert som mottaker av EHF-faktura (Elektronisk faktura) i
ELMA-registeret, og vi ser at stadig flere av våre kunder og leverandører gjør det samme.
Lyse konsernet kan nå både sende og motta elektronisk faktura på filformatet EHF, og ønsker
primært at våre leverandører kun sender oss faktura på dette formatet.
Alle fakturaer skal merkes med vårt bestillingsnummer (10 siffer og starter med 4) eller SAPinitialer på den ansatte fakturaen skal til. Våre ansatte skal uoppfordret gi deg som leverandør
denne informasjonen, men om de ikke gjør det setter vi pris på om dere etterlyser dette ved
bestilling.
Eventuelle vedlegg til EHF-faktura skal leveres i pdf-format, vedlegg i andre filformater vil bli avvist
før det kommer inn i vårt forretningssystem og vil dermed medføre forsinket oppgjør.

Hvis du er leverandør til flere Lyse selskaper er det fint om du oppdaterer sendingsmetode mot alle
aktuelle Lyse-selskaper når du først starter. Oversikt over selskapene finner du på
www.lysekonsern.no/om-konsernet

Komme i gang
Vi har aktivert at du automatisk godkjennes som ny meldingsleverandør av EHF-faktura på våre
selskaper. Hvis du ønsker å følge opp at dine første fakturaer går problemfritt gjennom ta gjerne
kontakt på forhånd på efaktura@lyse.no for å følge opp din første melding. Typiske kontrollpunkt
er at din anvendelse av ikke-obligatoriske felter gir riktige data i vår innlesing av meldingen.

Også kunde?
Lyse kan også sende EHF-faktura.
Avhengig av hva du kjøper av oss kan det hende at du mottar EHF-faktura på strøm, alarm,
bredbånd og andre kjernetjenester i Lyse-konsernet, men ikke på en del andre leveranser. Dette
skyldes at vi har to faktureringssystemer.
Hvis du ikke mottar EHF-faktura på alt vi fakturerer deg i dag, så gi oss beskjed på
efaktura@lyse.no Sender du med organisasjonsnummeret ditt og hvilke selskap du er kunde av
hjelper du oss å gjøre omleggingen raskt.
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