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BILAGA 1. 

Postadresser och mailadresser för respektive bolag 

Benämning, Bolagsnamn Publik e-post 
e-PDF fakturor
XML filer
@pdf.scancloud.se 

1. Östersunds FK Eli1otboll AB
FE 3593 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

eID: 7365590847774

Peppol: 0007: 5590847777

ofkelit@pdf.scancloud.se

2. Östersunds Fotbollsklubb
FE  3594 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

eID: 7368932031022
Peppol: 0007:8932031027

ofkfotboll@pdf.scancloud.se
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BILAGA 2. 

Kontaktpersoner för kvittenser och återrapportering vid felskanningar för respektive 
bolag. 

SERVICETIDER (HELGFRI VARDAG 08:00-17:00) 
Fakturor som ankommer från leverantören ska levereras Rll Kund angiven avlämningspunkt inom 
följande Rder: 
  
•    Det som anländer (Papper/PDF) före 10.30 inom serviceRderna dag 1, levereras senast kl 10.00 
dag 2 

•    Det som anländer (Papper/PDF) e[er 10.30 inom serviceRderna dag 1, levereras senast kl 16.00 
dag 2 
  
LeveransRden gäller från det a] fakturan mo]ages Rll dess a] den är levererad Rll avlämningspunkt. 
Tjänsten levererar normalt mellan 08:00-17:00 vardagar. 

Bolagsnman E-postadresser

Kundkontakt, 070 612 70 79 marcus.persson@ostersundsfk.se
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Vidarebefordring av PDF fakturor på mail och eventuella bilagor 
Använd era publika e-postadresser för fakturor: ex. ofkelit@pdf.scancloud.se 

Denna adress används för PDF-fakturor skickade direkt ur leverantörens affärssystem. 
Adressen får således Ej användas för Scannade pappersfakturor i PDF-format, eller 
lösenordskyddade PDF-fakturor. 

PDF-fakturor utan tillhörande bilaga. 
Om det inte är några bilagor så går det att skicka flera fakturor i ett mail, det som är 
viktigt oavsett bifogade bilagor eller ej är att det bara är en faktura per fil. 

PDF-faktura med tillhörande bilaga 
Om det är en faktura som har en tillhörande bilaga så är det viktigt att det bara skickas 
en faktura per mail, det är även viktigt att den/de bilagor som hör till fakturan är 
namngiven enligt nedan. Även bilagan skall vara i pdf-format. 

Godkända namn för bilagor, namnet måste innehålla minst följande text (Följesedel, 
Underlag, Bilaga, Specif, Report eller Attach) i filnamnet. T.ex. ”specifikation_1” 
fungerar bra då det innehåller specif. 

Filnamnet på en bilaga får ej innehålla ordet faktura eller invoice, filnamnet får inte 
heller innehålla andra punkter än den som separerar fil-prefixet i slutet ".pdf"). 

Exempel: 

Godkänd kombination: Faktura_1234.pdf + Bilaga_1234.pdf 

Ej godkänd kombination: Faktura_1234.pdf + Bilaga.Faktura_1234.pdf 
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