18.11.2019

Notification of Gistele Oy's new e-invoice address
To our Suppliers,
The e-invoice intermediary for Gistele Oy will change as of 18.11.2019. Our new operator is
Pagero. We kindly ask you to deliver your invoices to us primarily as e-invoices according to
the instructions given below.
Company: Gistele Oy
Organisation number: 0809046-9
E-invoice address: 003708090469
Operator: Pagero
Service ID: 003723609900 or PAGERO
If you cannot send e-invoices, please send paper invoices to our invoice address:
Gistele Oy
P.O. Box 7150
02066 DOCUSCAN
When sending invoices via e-mail, please note that the receiver needs to be specified in
the same way as in paper invoices. Purchase invoices should be sent to the following
address: Gistele-invoices@mail.paletteoy.readsoftonline.com.
In case of sending purchase invoices by e-mail, please note:






Only invoices can be sent to the above address, no other content.
The invoice must be in PDF-format.
An e-mail can include only one invoice at a time. All attachments related to the
invoice should be included/scanned into one PDF-file. Thus, an e-mail can contain
only one PDF-file.
The PDF-file must not be encrypted or password protected.

Best regards,

Sari Holm
Gistele Oy

18.11.2019

Gistele Oy:n uudet laskutusosoitteet
Hyvä yhteistyökumppanimme,
Verkkolaskuoperaattorimme muuttuu 18.11.2019 alkaen.
Yhteistyökumppaninamme toimii jatkossa Pagero. Pyydämme lähettämään laskut
ensisijaisesti verkkolaskuina seuraavin tiedoin:
Nimi: Gistele Oy
Y-tunnus: 0809046-9
Verkkolaskuosoite: 003708090469
Operaattori: Pagero
Operaattoritunnus: 003723609900 tai PAGERO
Jos et pysty lähettämään verkkolaskua, voit lähettää paperilaskun osoitteeseen:
Gistele Oy
PL 7150
02066 DOCUSCAN
Sähköpostilaskuille tulee vastaanottaja merkitä samaan tapaan kuin paperilaskuille.
Sähköpostilla toimitettavat ostolaskut lähetetään aina osoitteeseen Gisteleinvoices@mail.paletteoy.readsoftonline.com.
Sähköpostilla toimitettavien ostolaskujen yhteydessä on huomioitava:






Osoitteeseen voi lähettää ainoastaan laskuja, ei muuta postia.
Laskun tulee olla PDF-formaatissa.
Yhdessä sähköpostissa voi olla vain yhden laskun tiedot. Kaikkien laskun sivujen
täytyy olla yhdessä PDF-tiedostossa, joten laskun mahdolliset liitteet skannataan
samaan PDF-tiedostoon laskun jatkosivuiksi. Siten sähköposti voi sisältää
ainoastaan yhden PDF-tiedoston.
PDF-tiedosto ei saa olla salattu tai salasanalla suojattu.

Ystävällisin terveisin,

Sari Holm
Gistele Oy

