
 
 
 
  

13.4.2016 

 
 
 
Arvoisa yhteistyökumppani 
 
14.4.2016 verkkolaskujemme vastaanotto-operaattori vaihtuu Maventaksi. 
Käytössämme on osto- ja kululaskujemme sähköinen käsittely. Tämän seurauksena 
vastaanotamme laskunne mieluiten verkkolaskuna. 
 
Jatkossa ostolaskut tulee lähettää meille seuraavin tiedoin: 
 
StaffPoint Oy 
Verkkolaskutunnus    003717410508 
PDF-laskut sähköpostitse  invoice-17410508@kollektor.fi 
 
Paperilaskut    StaffPoint Oy 
     17410508 
     PL 100 
     80020 Kollektor Scan 
 
SAIMA Soft Oy 
Verkkolaskutunnus    003720982849 
PDF-laskut sähköpostitse  invoice-20982849@kollektor.fi 
 
Paperilaskut    SAIMA Soft Oy 
     20982849 
     PL 100 
     80020 Kollektor Scan 
   
StaffPoint HR Oy 
Verkkolaskutunnus    003721933942 
PDF-laskut sähköpostitse  invoice-21933942@kollektor.fi 
 
Paperilaskut    StaffPoint HR Oy 
     21933942 
     PL 100 
     80020 Kollektor Scan 
 
Staffpoint Holding Oy 
Verkkolaskutunnus    003724920901 
PDF-laskut sähköpostitse  invoice-24920901@kollektor.fi 
 
Paperilaskut    Staffpoint Holding Oy 
     24920901 
     PL 100 
     80020 Kollektor Scan 
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StaffPoint-konserni  
Ruoholahdenkatu 14  
00180 Helsinki  

 
 
Operaattorimme välittäjätunnus on 003721291126 (Maventa). Mikäli käytät pankkia 
verkkolaskun välittäjänä, tulee välittäjätunnus olla yllämainitun sijaan DABAFIHH. 
Lisätietoja verkkolaskun lähettämisestä saatte tarvittaessa osoitteesta 
vsf.support@visma.com tai puh: 010-756 40. 
 
Sähköpostitse laskujen lähetyksessä huomioitavaa on, että laskut pitää olla sähköpostin 
liitteenä, yksi lasku per liitetiedosto. Sarjanumero pitää olla mukana myös pdf-laskuissa. 
 
Paperilaskuilla huomattavaa: Koko osoite sarjanumeroineen (Y-tunnus) pitää olla 
LASKULLA, pelkästään kirjekuoreen kirjoitettuna se ei riitä. Jos osoitekentässä 
LASKULLA ei ole yllämainittua sarjanumeroa, laskua ei käsitellä, vaan se palautetaan 
postitse lähettäjälle. Tämän lisäksi laskulla tulee myös mainita:  
 

• kustannuspaikkatiedot (pyydättehän tarvittaessa tilaajalta) 

• tilaajan/yhteyshenkilön nimi 

 
 
Huomaathan, että näihin osoitteisiin voi lähettää pelkästään laskuja, ei muita asiakirjoja. 
Muut asiakirjat toimitetaan jatkossakin postiosoitteeseemme. 
  
Ystävällisin terveisin 
 
StaffPoint Oy 
SAIMA Soft Oy 
StaffPoint HR Oy 
Staffpoint Holding Oy 
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StaffPoint-konserni  
Ruoholahdenkatu 14  
00180 Helsinki  

 
Tärkeää tietoa skannauspalvelun käyttäjille 
 
PDF-laskun lähettäjille 

• Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostona 

• Yksi lasku per tiedosto, joka sisältää yhden laskun kaikki sivut liitteineen 

• Monta laskua voidaan lähettää yhdessä sähköpostiviestissä. Kaikilla tiedostoilla 

tulee olla oma nimi 

• Yksi sähköposti voi maksimissaan olla 5Mb 

• PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja versio 1.4 tai uudempi 

• PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja 

• Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm 

• Liitteen nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjotusmerkkejä: a-z, A-Z, 0-9 

 
Paperilaskun lähettäjille 

• Sarjanumero tulee olla mukana jokaisen paperilaskun osoitekentässä, ei 

ainoastaan kuoressa. 

• Monisivuista laskua ei saa jakaa useampaan kirjekuoreen 

• Laskut on tulostettu korkealaatuisella tulostimella 

• Laskun sivuja ei saa liittää yhteen (nitoa, yms) 

• Laskulla on loppusumma 

• Skannauspalvelun osoitteeseen tulee lähettää vain ostolaskuja 

 
Laskulta tunnistettavat kentät 
 
Ostolaskujen skannauksen onnistumiseksi on tärkeää, että laskulla olevat kentät ovat 
tunnistettavissa. Kentät tunnistetaan automaattisesti, joten kenttien tulee olla selkeästi 
merkitty yleisesti käytetyllä tunnistesanalla. 
 
Laskulta tunnistetaan seuraavat 13 kenttää: 

1. Laskun numero/Invoice number 

2. Laskun päivämäärä/Invoice date 

3. Eräpäivä/Due date 

4. Valuuttakoodi/Currency code 

5. IBAN-tilinumero/Bank IBAN number 

6. Viitteenne/Your reference 

7. Viitenumero/Payment reference number 

8. Sarjanumero/Serial number 

9. ALV summa/VAT amount 

10. Laskun summa/Invoice amount total 

11. Toimittajan y-tunnus/Supplier’s business code 

12. Toimittajan nimi/Supplier’s name 

13. Laskutyyppi/Invoice type 

 


