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December 2019 

Viktig information till Er som är leverantör till 

Gunnar Karlsen Sverige AB 

Gäller from 1 december 2019 
Bästa leverantör, 

I vår strävan att effektivisera fakturahanteringen har vi på  

Gunnar Karlsen Sverige AB beslutat att ta emot våra 

leverantörsfakturor elektroniskt. För att uppnå detta har vi ingått ett 

samarbete med Pagero.  

 

Gunnar Karlsen Sverige AB föredrar elektronisk hantering av 

fakturor och uppmanar därför alla leverantörer till att i första hand 

skicka E-Faktura. 

 

De leverantörer som inte har möjlighet till att skicka E-faktura finns möjligheten 

till att skicka PDF via e-post. Ni kan då använda adresserna i det gröna fältet till 

höger. 

 
Alla fakturor skall i fältet ”Er Referens” innehålla projektnummer eller anställningsnummer:  
  

o Projektnummer (7-8 siffor) 
o Anställningsnummer (4-5 siffror) 
 

En faktura utan någon av ovan referens kommer att returneras. 
  
Ni kan läsa mer om E-faktura och vårt samarbete med Pagero på: 
https://www.pagero.se/project-pages/e-faktura-till-gunnar-karlsen-sverige/ 

 
Med vänliga hälsningar 

Annica Lindén 

Leverantörsreskontraansvarig 

annica.linden@gk.se 

Gunnar Karlsen Sverige AB 
Org.nr 556607–5692 
 
För e-faktura: 
Peppol-ID: 0007:5566075692 
 
E-post for PDF-faktura: 

invoice.gk.se@kollektor.no 

(Endast för fakturor och 
kreditfakturor.) 
 
Eventuella frågor, påminnelser och 
övrig information skickas till: 
post@gk.se 
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Att skicka E-Faktura med Pagero 

Alla Pageros kunder kommunicerar via det molnbaserade nätverket Pagero Online. Du kan välja olika sätt att 

kommunicera beroende på till exempel fakturavolym och önskemål om automatisering: 

Pagero Web Portal 

Pagero Web Portal passar företag som skickar få fakturor per år men behöver kunna skicka e-fakturor enkelt 

och smidigt utan att behöva göra några större investeringar. Med Pagero Web Portal skapar och skickar du dina 

e-fakturor på webben via ditt konto i Pagero Online. Du behöver inte investera i någon programvara eller i ett 

ekonomisystem. Det enda du behöver är en Internetansluten dator med en webbläsare och 

inloggningsuppgifter till Pagero Online. 

Pagero Connect 

Pagero Connect passar företag som har ett ekonomisystem och som vill effektivisera sin fakturahantering utan 

några större förändringar i befintliga rutiner. Du skapar fakturorna som vanligt i ditt ekonomisystem och skickar 

filerna till Pagero Online. Pagero Online konverterar automatiskt fakturorna till det format dina mottagare vill 

ta emot och skickar dem därefter till mottagarna. Pagero Connect kan även användas för att ta emot e-

fakturor.  

Pagero Server Connect 

Med Pagero Server Connect kan företag både skicka och ta emot e-fakturor helt automatiskt från och till sitt 

affärssystem eller workflow via Pagero Online. Pagero Server Connect passar även företag som har behov av att 

hantera flera legala enheter eller koncerner med dotterbolag. 

Kundspecifik kommunikation 

Företag som vill kommunicera direkt med Pagero Online via en befintlig serverlösning kan använda exempelvis 

FTP, SFTP, HTTPS och AS2. 

PS. 

När du en gång har kopplat dig till Pagero Online kan du enkelt lägga 
till fler företag att kommunicera med i ditt nätverk. Ingen manuell 
handpåläggning krävs från Pagero och det kostar ingenting extra. 


