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Til hvem dette måtte vedrøre 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vedr.:  Elektronisk håndtering af jeres fakturaer 
 
I forbindelse med effektivisering af vores forretningsgange, har vi valgt at anvende Faktura-Boks til 
behandling og opbevaring af vores leverandørfakturaer, dette træder i kraft den 01.marts 2017. 
 
Vi kan derfor fremover kun modtage fakturaen på én af følgende 2 måder, hvoraf vi foretrækker den første:  
 

1) Som en elektronisk faktura til GLN/EAN 5790001688875 i formatet UBL, hvis muligt 
På hjemmesiden www.sproom.net kan du læse om, hvordan du gratis kan sende en 
elektronisk faktura. 
 

            Vort firmanavn er: Triplan International A/S 
 
 

2) Som en E-mail med en vedhæftet PDF eller TIF til: scanning@faktura-boks.dk 
PDF og TIF filen må kun indeholde 1 faktura. 
 
….. Kontroller venligst om vores firmanavn er: Triplan International A/S 

 
Hvis du anvender e-conomic skal du på debitoren indtaste EAN 5790001688875 samt vores kontaktperson: 
Navn  
Hent vejledningen her:  http://faktura-boks.dk/wp-content/uploads/vejledning-economic.pdf 
 
Alle leverandørfakturaer skal mrk. med initialer, projektnummer samt indkøbsnummer, hvis ikke bliver de 
afvist. 
 
Vær opmærksom på, at Kontoudtog fortsat skal sendes til faktura@triplan.dk, ordrebekræftelse skal sendes 
til orderconfirmation@triplan.dk , ellers vil det ikke blive behandlet. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Faktura-Boks ApS, tlf.:7440 3661. www.faktura-boks.dk  
 
Vores betalingsbetingelser er som min. løbende måned + 30 dage. 
 
Med venlig hilsen 
Triplan International A/S 
 
Susanne H. Lundsbjerg 
shl@triplan.dk 
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