
 

 

 

 

E-faktura via Peppol & Samtrafik för leverantörer till 

Securitas Technology Sverige AB (Tidigare Stanley Security Sverige AB) 

 

För en effektivare och säkrare fakturahantering övergår vi till att endast acceptera  

elektronisk fakturahantering. För att skicka elektroniska fakturor behöver Ni ha avtal med en 

e-fakturaoperatör eller ett ekonomisystem som stödjer att skicka e-faktura. Om ni för 

närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att 

hitta en lösning.  

 

STEG 1 STEG 2 

Informera er nuvarande efakturaoperatör (VAN-

leverantör) att Ni önskar skicka e-faktura till 

Securitas Technology Sverige AB 

Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna 

innehållskrav och kontrollera gärna så er 

första fakturakörning mottagits av oss. 

 

Referenskrav: 

Ordernummer: 

Skicka 1 faktura per inköpsorder. För att Er faktura ska godkännas krävs att Ni har ett giltigt 

inköpsordernummer, i något av nedanstående format: 

• 9 siffror inledande 60 (Ex. 600001234) 

• 10 siffror inledande 45 (Ex. 4500523121) 

Ordernummer ska anges i fältet Ert Ordernummer enligt nedan. 

FÄLT PLACERING I BIS 3.0 (Peppol) PLACERING I SVEFAK 

Inköpsordernummer 
Invoice/ 

   OrderReference/ID 

AdditionalDocumentReference/cac:ID / 

  @identificationSchemeID=”ORDER” 

 
Er referens: saknas ordernummer ange istället: 

Saknar ni inköpsordernummer anges istället kostnadsställe 4 siffor (Ex. 1234) eller 

projektnummer 8 tecken (Ex. 12345678 eller DP123456) i något av nedanstående format: 

FÄLT PLACERING I BIS 3.0 (Peppol) PLACERING I SVEFAK 

Your Reference cbc:BuyerReference 
     Invoice/ 

RequisitionistDocumentReference[1] 

 
Kan ni inte skicka e-faktura:  

Om ni inte kan skicka e-faktura så ber vi er att använda följande konverteringstjänst 

www.efacto.se (eller annan valfri konverteringstjänst) där kan ni e-posta era fakturor i PDF-

format för att konvertera till Peppol-faktura. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Adressering: 
 

Securitas Technology Sverige AB 

Lev. faktura 

Box 12545 

102 29 Stockholm 

 

Peppol: Securitas Technology Sverige AB, organisationsnummer 556076-0737. 

Peppol identifierare: 0007: 5560760737 

 

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till: 

Organisationsnummer 5560760737 

 
För mer information: 
https://www.logiq.se/skicka-e-faktura/SecuritasTechnology/ 

 
 
Kontakta LOGIQ för frågor om teknik och uppsättning: 
 

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, 

kontakta: 

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/ 

Mail: sales@logiq.se 

 

För frågor till Securitas Technology Sverige AB kontakta: 

Mail: e-faktura@securitas.com 

Telefon: 010 - 458 70 00 


