Licensavtal/Beställning Exder Link
Fält markerade med * är obligatoriska. Avtal kan registreras via denna blankett. Skicka undertecknat avtal till Fax: 08-446 34 10 eller
posta till Expert Systems ”Avtal", Sjöflygvägen 35 A, 183 62 Täby eller maila till avtal@expertsystems.se. Expert Systems bekräftar er
beställning och skickar inloggningsuppgifter till ”Användare”. Samtliga tjänster debiteras enligt aktuell prislista, se www.expertsystems.se.

Företagsuppgifter
Företag*

Nytt avtal

Tillägg befintligt avtal

Postadress* (box/gata)

Organisationsnummer*

Postnr*, ort* och land * (om annat än Sverige)

Momsregistreringsnummer*

Tillhör koncern/företagsgrupp

GLN, GS1 Global lokaliseringsnummer

Kontaktperson avtal*

Telefon*

E-post kontaktperson avtal*

Faxnr

Kontaktperson användare* (Använd separat blankett för fler användare eller begränsad
behörighet)

Telefon användare*

E-post, användare*

LRF medlemsnummer

Faktura från Expert Systems
E-post dit fakturan ska skickas

Fakturaperiod*

per månad (faktura via E-post som PDF)
per kvartal (faktura via E-post som PDF))
per år: Faktura via E-post som PDF
JA

Fakturareferens (t.ex. ordernummer, kostnadsställe)

NEJ

Kontaktperson faktura*

Fakturering från Expert Systems sker i SEK
Faktura önskas i EURO

Telefon, kontaktperson faktura*

Fakturaadress om annan än ovan, postadress (box/gata)

E-post, kontaktperson faktura*

Fakturaadress om annan än ovan, postnr, ort

Betalningsvillkor är tio dagar netto men vi erbjuder 30 dagar netto mot en avgift.

30 dagar netto, skickas via e-post (50 kr/faktura)

30 dagar netto, skickas i kuvert (100 kr/faktura)

Format eller eget system som ska kopplas*
Garp

Infoflex

MS NAV

Visma SPCS**

** För tjänsten krävs även separat avtal om Swinx EDI som tecknas via Trenddator, se www.swinxedi.se.
Flera av ovanstående affärssystem kräver speciella moduler installerade för att fungera. För kommunikation utanför Exder/ Fakturaportal
krävs även avtal om Exder EDI.

Kommunikationssätt
SMTP

HTTP/S

FTP

ORDRSP

DESADV

Meddelandetyper
ORDERS

INVOIC

För varje meddelandetyp debiteras avgifter för en Exder Link. OBS alla meddelandetyper stöds inte av alla affärssystem.

Elektroniska meddelanden ska utbytas med följande kunder**
Ange mottagare i den ordning ni vill börja ehandla/skicka fakturor.
1.
2.

3.

4.

6.

5.

**Se anslutna fakturamottagare via www.fakturaportalen.se. Fler mottagare kan anges separat.

Ovanstående bekräftas:
Härmed bekräftas att jag tagit del av och godkänner Allmänna Villkor och Specifikation, som finns på www.expertsystems.se
Ort*/Datum*
Firmatecknares underskrift*

Namnförtydligande*

Expert Systems Development Svenska AB ·
Sjöflygvägen 35 A
· 183 62 Täby · Sweden
Tel: + 46 8 446 34 00 · Fax +46 8 446 34 10 · E-mail: info@expertsystems.se · www.expertsystems.se · Org nr: 556242-9463

