Til vores samarbejdspartnere
Dato: Maj 2021

Hos Give Steel A/S har vi elektronisk fakturahåndtering!
Hos Give Steel A/S har vi valgt at sætte fokus på at digitalisere vores arbejdsprocesser, for at sikre hurtigere
registreringer, godkendelser og dermed betaling af vores leverandørfakturaer.
Det er derfor vigtigt, at alle fakturaer som minimum er mærket med nedenstående gyldige informationer.
Hvis fakturaerne ikke lever op til vores minimumskrav, er der risiko for at jeres faktura vil blive returneret.
Vi vil gerne have jeres faktura fremsendt via vores EAN-nummer som er:

EAN-nummer: 5790002314513
CVR.nr. 26998115
Følgende informationer SKAL være påført fakturaen i følgende kolonner:
•

Vores rekvirent:

Fulde navn eller initialer
Skrives altid i 1. kundereferencefelt.

•

Indkøbsnummer (PO-nummer.):

PO-nummer er altid POxxxxxx (Sidste (x)cifre er altid 6 tal og
oplyses af rekvirent (eks. PO009999 el PO010001)
Skrives i ordrereferencefeltet og udfyldes altid kun med
PO0xxxxx.
Hvis ikke PO-nummer er oplyst skrives ordrenummer i dette felt.

•

Vores ordre- projektnummer:

Ordrenummer oplyses af rekvirent og er altid tal med 4 cifre.
Skrives i 2. kundereferencefelt hvis der er PO-nummer.

•

Dokumentationsmateriale:

Original faktura, aftalegrundlag, tilbud, ect. vedhæftes som pdf.
(Hvis ikke det er muligt sendes det til rekvirent pr. E-mail.)

•

Bankoplysninger og betalingsbetingelse:

Bankkonto og betalingsbetingelser skal altid være påført EAN
faktura.

VIGTIGT!!
Hvis fakturaen ikke indeholder ovennævnte informationer, forbeholder vi os retten til at afvise og returnere
den originale faktura med ændret betalingsdato til følge.
Hvis fakturaen ikke er os i hænde senest 4. hverdag i efterfølgende måned, vil pågældende faktura først
kunne honoreres måneden efter.
Hvis det ikke er muligt at fremsende via Ean nr. så kan pdf fakta med alle ovenstående info sendes til
faktura@givesteel.com (Der skal IKKE sendes både Ean og pdf faktura!)
Vi vil meget gerne modtage kontoudtog og beder dem fremsendt til:
Kontoudtog@givesteel.com
Vi håber på jeres forståelse, da dette fremadrettet vil spare både jer og os tid, samt sikre en korrekt og hurtigere
bilagsbehandling.
Betalings påmindelser kan sendes på mail til bvo@givesteel.com
Skulle der være spørgsmål, kontakt da gerne kreditorafdelingen på hovedtelefonen 75731218.
Med venlig hilsen

Give Steel A/S

