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1 Inledning 
Med Leverantörsportalen kan Leverantörer som fakturerar ett Företag och själva saknar ett lämpligt 
program för elektronisk fakturering skapa sina fakturor till Företaget som genuina nätfakturor och behöver 
på detta vis inte exempelvis utskriva och posta pappersfakturor. Användning av Leverantörsportalen 
förutsätter att Företaget har gett Leverantören rätt att skicka dem fakturor i Leverantörsportalen.  
 
Användningen av Leverantörsportalen är indelad i funktioner för Den som faktureras (Företaget) och 
Faktureraren (Leverantören):  

• Funktioner för Företaget som faktureras:  
o Företaget kan ge sina Leverantörer rätt att skapa nätfakturor för dem i 

Leverantörsportalen. Företaget kan även ta bort tidigare utfärdade rättigheter.  

o Företaget kan administrera sina egna inställningar. 

o Företaget kan administrera sina egna användare i Leverantörsportalen. 

o Användaren kan administrera sina egna inställningar. 

• Funktioner för faktureraren:  
o I Leverantörsportalen kan Leverantören skapa och skicka nätfakturor till Företag som 

gett dem rätt att göra detta. 

o Leverantören kan administrera sina egna inställningar. 

o Leverantören kan administrera sina egna användare i Leverantörsportalen. 

o Användaren kan administrera sina egna inställningar. 

 
Syftet med denna anvisning är att beskriva de ovan nämnda funktionerna för Företaget som 
faktureras. Det finns en egen anvisning för funktionerna för faktureraren, ”Leverantörsportal, Anvisning – 
Fakturerare”. 
 

2 Allmänt 
 

2.1 Ibruktagande  
Användning av Leverantörsportalen förutsätter att Företaget som faktureras är inköpsfakturakund hos 
Telia och Företaget har kommit överens om användning av Leverantörsportalen med Serviceleverantören 
(Telia).  
 
I samband med ibruktagningen av tjänsten kommer man överens om vem på Företaget som får den första 
användarrätten för Leverantörsportalen. Serviceleverantören skickar denna användare användarnamn 
och lösenord i separata e-postmeddelanden.  Eventuella andra användare i samband med ibruktagningen 
eller senare användare kan Företagets första användare själv lägga till i Leverantörsportalen.  
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2.2 Inloggning 
Leverantörsportalen finns på adressen www.laskuhotelli.fi/portaali  
I webbläsaren öppnas nästa inloggningsfönster.  

 
 
Leverantörsportalen fungerar bäst med de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome och 
Mozilla Firefox.  

 
2.3 Bortglömt lösenord 
Om användaren har glömt sitt lösenord kan användaren beställa ett nytt lösenord genom att klicka på 
länken Glömt lösenord? i inloggningsfönstret. Efter detta öppnas nästa vy. 

 

 
 

Efter att ha matat in användarnamnet eller e-postadressen och klickat på Skicka får användaren ett e-
postmeddelande i enlighet med mallen.  
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__app.emarketeer.com_a_plink_redir_9b2e6dcaae393197ee798a4477e2af49d307160ca35a7a23ffb7d231be7d42be01663de1_aHR0cDovL3d3dy5sYXNrdWhvdGVsbGkuZmkvcG9ydGFhbGk-7E_scramble-5Fv1-2Dt13j3SHcM7RugRMqoRuXlJPRqKJiKwVcOhDwNLnwKTk_58553524.html&d=DwMFaQ&c=H50I6Bh8SW87d_bXfZP_8g&r=77BS1RpNbsKTZK6TV5vKqRzhZfDvSca4PfYs04QuC5M&m=KEP84NEUaiblOmrxDGXiMIi2ZboyZ3Utz1Ba8hXF3Ts&s=ABW3k72qWkbJxzGvaj6St8vjnN-ea4qv40-FrxJ0SEQ&e=
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Genom att klicka på länken Länk till återställning kommer användaren till en sida där användaren ska 
uppge ett nytt lösenord och bekräfta detta.  

 
 
Efter lyckat byte av lösenordet får användaren ännu en bekräftelse på uppdateringen av uppgifterna och 
kan efter detta logga in med sitt användarnamn och sitt nya lösenord i Leverantörsportalen.  
 
2.4 Byte av lösenord 
Om användaren vill byta sitt lösenord kan användaren göra detta som inloggad i Leverantörsportalen. Byte 
av lösenord sker i portalen genom att klicka på Mina Inställningar bakom användarens namn uppe till 
höger.  
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Bakom fliken Lösenord under Mina inställningar kan användaren ändra sitt giltiga lösenord genom att 
mata in sitt nuvarande lösenord, nya lösenord och bekräftelse på det nya lösenordet och efter detta klicka 
på Spara.  

 

 
 
 

2.5 Utloggning 
Utloggning ur Leverantörsportalen sker genom att klicka på Logga ut bakom användarens namn uppe till 
höger.  

 
 
I portalen finns även automatisk utloggning om användaren har haft portalen öppen en längre tid utan att 
använda den. Användaren kan under den löpande tiden i meddelandet om föråldring välja att förbli 
inloggad.  
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2.6 Byte av användargränssnittets språk 
Om användaren vill ändra portalens språk kan användaren göra detta med valet av språk uppe i högra 
hörnet. Leverantörsportalen språk är finska, engelska eller svenska.  

 
 

3 Användargränssnittets funktioner 
Efter inloggning i Leverantörsportalen öppnas basvyn för systemet. Vilka flikar uppe på sidan som är 
tillgängliga beror på användarens roll. I rollen som Företag som faktureras är flikarna 
Faktureringsinbjudan och Inställningar. Varje användare kan utöver dessa även administrera sina egna 
inställningar (Mina inställningar) samt användarna hos övriga företag som användaren representerar 
(Användare/Företag).  
 

 
 

Uppe i användargränssnittet kan även meddelanden för användare visas. Med meddelandena strävar man 
efter att på förhand meddela om bl.a. eventuella planerade längre serviceavbrott.  

 
3.1 Faktureringsinbjudningar 
På sidan Faktureringsinbjudan kan man bläddra bland och administrera Företagets existerande 
faktureringsinbjudningar och skapa nya inbjudningar.    

 
 
Skickade faktureringsinbjudningar kan ordnas i stigande/sjunkande ordningen enligt fälten Skapad, 
Fakturerad och Fakturerare genom att klicka på rubriken för önskat fält.  Antalet rader som kan väljas att 
visa på sidan är 10, 30 eller 100. Användaren kan förflytta sig till en annan sida med pil -menyn. 
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I kolumnen för kontaktperson är namnet på fakturerarens kontaktperson endast synligt då faktureraren 
uppgett kontaktpersonens namn på sidan Inställningar i Leverantörsportalen.  
 
Om användaren har rätt till flera Företag som faktureras kan vyn även begränsas med menyn Begränsa 
på basen av företag.   

 
 
3.1.1 Skapa ny faktureringsinbjudan 
 
För skapandet av nya faktureringsinbjudningar finns knapparna Ny faktureringsinbjudan och Ny 
inbjudan till privatpersons fakturerare till höger på sidan Faktureingsinbjudan. Knappen Ny inbjudan till 
privatpersons fakturerare  är endast synlig för användaren om Företaget har uppgett för 
Serviceleverantören att man även önskar skicka personfaktureringsinbjudningar.  

 
 
En ny faktureringsinbjudan är avsedd för skapande av faktureringsinbjudningar då faktureraren har ett FO-
nummer (s.k. företagsfakturerare). En ny personfaktureringsinbjudan är avsedd för skapande av 
faktureringsinbjudningar då faktureraren inte har ett FO-nummer (s.k. personfakturerare).  

 
3.1.1.1 Ny faktureringsinbjudan 
En ny faktureringsinbjudan är avsedd för situationer där faktureraren är ett företag med FO-nummer.  
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En ny faktureringsinbjudan skapas genom att först ange fakturerarens (Leverantörens) FO-nummer. Efter 
detta kontrollerar systemet om det redan finns en fakturerare med FO-numret i fråga i Leverantörsportalen.  

• Om det redan finns en fakturerare med FO-numret i fråga i Leverantörsportalen visar systemet 
automatiskt det fakturerande företagets namn. Namnet på det fakturerande företagets 
huvudanvändare visas i detta fall inte överhuvudtaget. Användaren ska ännu välja för vilket 
eller vilka Företag Leverantören ges faktureringsrätt och avslutningsvis klicka på Spara som 
aktiveras efter valet av företag som faktureras.  

o Om användaren har rätt för endast ett Företag är detta automatiskt ifyllt för valet 
Fakturbara företag.  

 

 
 

• Om det inte redan finns en fakturerare med FO-numret i fråga i Leverantörsportalen ska 
användaren ange det fakturerande företagets namn och e-postadressen för fakturerarens 
huvudanvändare samt välja Företag som Leverantören ges faktureringsrätt för. Användaren 
ska avslutningsvis klicka på Spara som aktiveras efter att användaren har matat in uppgifterna.  

o Då användaren har angett den personliga e-postadressen (arbete) för det fakturerande 
företagets huvudanvändare blir även fälten för ifyllning av huvudanvändarens för- och 
efternamn synliga. Om det redan finns en användare med e-postadressen i fråga i 
Leverantörsportalen visas inte fälten för förnamn och efternamn.    

o Om användaren har rätt för endast ett Företag är detta automatiskt ifyllt för valet 
Fakturerbara företag. 
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Då användaren efter att ha skapat en ny faktureringsinbjudan har klickat på Spara skickas ett e-
postmeddelande om tillägget till faktureraren enligt följande:  
 

• Fakturerare vars FO-nummer redan fanns i Leverantörsportalen 

Då det fakturerande Företaget skapar en ny faktureringsinbjudan till en fakturerare vars 
FO-nummer redan används i Leverantörsportalen skickas ett e-postmeddelande om den 
nya faktureringsrätten i enlighet med mallen nedan till fakturerarens alla existerande 
användare i Leverantörsportalen. Syftet med e-postmeddelande är att informera 
faktureraren om att de nu har rätt att skapa och skicka nätfakturor i Leverantörsportalen till 
Företaget som nämns i e-postmeddelandet. Företaget stiger automatiskt i portalen till valen 
för automatisk fakturering hos användare som mottagit e-postmeddelandet.  
 
E-postmall: Meddelande om ny faktureringsrätt i Leverantörsportalen 

 
 

• En fakturerare vars FO-nummer ännu inte var i användning i Leverantörsportalen 

o Då det fakturerande Företaget skapar en ny faktureringsinbjudan till en fakturerare vars 
FO-nummer inte ännu används i Leverantörsportalen skickas i den nya 
faktureringsinbjudan som skapats av Företaget tre separata e-postmeddelanden till 
fakturerarens huvudanvändare. I ett e-postmeddelande informeras faktureraren om att 
de nu har rätt att skapa och skicka nätfakturor i Leverantörsportalen till Företaget som 
nämns i e-postmeddelandet (se e-postmallen ovan: Meddelande om ny faktureringsrätt 
i Leverantörsportalen). Två andra e-postmeddelanden gäller användarnamn och 
lösenord för den nya användaren av Leverantörsportalen (e-postmallarna nedan).   
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E-postmall: Användarnamn för ny användare 
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E-postmall: Lösenord för ny användare 

 
 
3.1.1.2 Ny personfaktureringsinbjudan 
En ny personfaktureringsinbjudan är avsedd för skapande av faktureringsinbjudningar då faktureraren inte 
har ett FO-nummer utan är en s.k. personfakturerare.  
 

 
 
En ny personfaktureringsinbjudan skapas genom att ange den fakturerande personens e-postadress. Efter 
detta kontrollerar systemet om det redan finns en användare med e-postadressen i fråga i 
Leverantörsportalen.  

• Om det redan finns en användare med e-postadressen i fråga i Leverantörsportalen ska 
användaren ännu välja om personen ges rätt att även skapa betalningsorder. Dessutom ska 



 Anvisning 
Konfidentiellt  

Datum Sidnr 
2020-01-16 13 (21) 

 Dokument id Version  
 Document id 1.0   
Godkänd Tillhör objekt 
2020-01-16 Object id. 

 

 
 

 

användaren välja för vilket eller vilka Företag personen ges faktureringsrätt och avslutningsvis 
klicka på Spara som aktiveras efter valet av företag som faktureras.  

o Valet Betalningsorderns fakturerare är synligt endast för Företag som kommit överens om 
användning av betalningsorder med Serviceleverantören.  

o Om användaren har rätt för endast ett Företag är detta automatiskt ifyllt för valet Fakturbara 
företag.  

 

 
• Om det inte redan finns en person i Leverantörsportalen med e-postadressen i fråga visas efter att 

e-postadressen uppgetts fält för ifyllning av personens förnamn och efternamn. Efter att ha angett 
för- och efternamnet ska användaren välja om personen även ges rätt att skapa betalningsorder. 
Dessutom ska användaren välja för vilket eller vilka Företag personen ges faktureringsrätt och 
avslutningsvis klicka på Spara som aktiveras efter valet av företag som faktureras.  

o Valet Betalningsorders fakturerare är synligt endast för Företag som kommit överens om 
användning av betalningsorder med Serviceleverantören.  

o Om användaren har rätt för endast ett Företag är detta automatiskt ifyllt för valet Fakturbara 
företag.  

 

 
 
Då användaren skapat en ny personfaktureringsinbjudan och avslutat med att klicka på Spara skickas e-
postmeddelanden till personen på samma sätt som vid skapande av Ny faktureringsinbjudan (se 3.1.1.1 
Ny faktureringsinbjudan).   
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3.1.2 Granska en existerande faktureringsinbjudan 
En existerande faktureringsinbjudan kan granskas på sidan Faktureringsinbjudan genom att klicka på 
raden för faktureraren som granskas, varvid sidan Ytterligare information öppnas. Vid behov kan en 
faktureringsinbjudan skickas på nytt på sidan Ytterliga information genom att klicka på Skicka inbjudan 
på nytt.  

 
 
3.1.3 Ta bort existerande faktureringsinbjudan 
En existerande faktureringsinbjudan kan raderas på sidan Faktureringsinbjudan > Skickade 
faktureringsinbjudningar genom att klicka på Radera faktureringsinbjudan efter faktureringsinbjudan som 
ska raderas.  

 
 
Innan faktureringsinbjudan slutligen raderas säkerställs med användaren att användaren är säker på att 
faktureringsinbjudan ska raderas. 
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Funktionen Radera faktureringsinbjudan fråntar faktureraren rätten att skapa och skicka nätfakturor till 
Företaget som genomfört åtgärden i Leverantörsportalen.  Detta raderar inte faktureraren i 
Leverantörsportalen, eftersom faktureraren kan ha faktureringsrättigheter även för andra Företag i 
portalen.  

 
3.2 Inställningar 
På sidan Inställningar kan inställningarna för företaget som faktureras ses och administreras av 
användaren hos företaget som faktureras.   
 

 
 
Om användaren endast har användarrätt för ett Företag som faktureras i Leverantörsportalen visas 
Företagets inställningar automatiskt på sidan Inställningar. Om användaren har rätt till flera fakturerade 
företag i Leverantörsportalen ska användaren välja Företagets som granskas i menyn Välj företag innan 
inställningarna visas.  
 
Om användaren har användarrätt för både Företaget som faktureras och en Fakturerare i 
Leverantörsportalen ska användaren välja på sidan Inställningar vilka inställningar som användaren vill 
granska.  
 

 
 

3.2.1 Inställningar för Företaget som faktureras 
På sidan Inställningar kan användaren administrera grunduppgifterna för företaget som användaren 
representerar, såsom postadress, kontaktperson och kontaktuppgifter samt t.ex. momskod för Företaget 
som faktureras, på fakturan som skapas av Leverantören. Företagets Namn och OVT-kod kan inte ändras 
i Leverantörsportalen utan vid behov ska Företaget som faktureras kontakta Serviceleverantören för att 
ändra uppgifterna.   
 



 Anvisning 
Konfidentiellt  

Datum Sidnr 
2020-01-16 16 (21) 

 Dokument id Version  
 Document id 1.0   
Godkänd Tillhör objekt 
2020-01-16 Object id. 

 

 
 

 

 
Om användaren ändrar någon av de uppgifter som kan redigeras på sidan Inställningar, ska uppgifterna 
efter detta sparas genom att klicka på Spara.  
 
3.3 Användare 
Företagets användare kan vid behov skapa och administrera användare för företag som de representerar. 
Skapande och administration av nya användare sker i portalen genom att klicka på Användare bakom 
användarens namn uppe till höger.  
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På sidan Användare kan användaren granska och radera existerande användare för företag som 
användaren representerar och lägga till nya användare.  

 
 
 

3.3.1 Lägg till nya användare 
Företagets användare kan lägga till nya användare för företag som användaren representerar genom att 
välja Lägg till en ny användare. På sidan Lägg till en ny användare ska användaren först ange den nya 
användarens personliga e-postadress (arbete), varefter systemet kontrollerat om det redan finns en 
användare med e-postadressen i fråga i Leverantörsportalen.   

 

 
 

Om det redan finns en användare i Leverantörsportalen med e-postadressen i fråga ska användaren välja 
för vilket eller vilka företag personen ges användarrätt och avslutningsvis klicka på Spara.  
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Om det inte redan finns en användare i Leverantörsportalen med e-postadressen i fråga visas efter att e-
postadressen uppgetts fält för ifyllning av personens förnamn och efternamn. Efter detta ska användaren 
välja för vilket eller vilka företag personen ges representationsrätt och avslutningsvis klicka på Spara.  

 

 
 

Den nya användaren får separata e-postmeddelanden enligt mallen nedan med användarnamn och 
lösenord.  
E-postmall: Användarnamn för ny användare 
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E-postmall: Lösenord för ny användare 

 
 
3.3.2 Radera existerande användare 
Företagets användare kan ta bort existerande användare hos företag som användaren representerar 
genom att klicka på Öppna efter användarens namn på sidan Användare.  

 
 

 
På sidan Användare > Editera är det möjligt att avlägsna rätten att representera företaget i 
Leverantörsportalen för en vald användare genom att radera företaget i Användarens företag och välja 
Spara. 

• I Användarens företag-uppgifterna visas endast de företag som även användaren som raderar har 
användarrätt till. Den raderande användaren kan även ha användarrättigheter för andra företag 
som inte är synliga för den raderande användaren på listan Användarens företag. Dessa rättigheter 
förblir gällande trots avlägsnandet av användarrätt för ett enskilt företag.  
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3.4 Inställningar för användaren  
Användarens inställningar, såsom Namn, E-postadress och ”kontouppgifter” kan ses av användaren själv 
och delvis administreras i menyn Mina inställningar som öppnas genom att klicka på användarens namn 
uppe i högra hörnet i portalen.  
 

 
 
 
3.4.1 Konto 
I den första fliken i menyn Mina inställningar finns användarens Konto. Användaren kan själv ändra alla 
andra uppgifter än användarnamnet.  Uppgifterna sparas genom att avslutningsvis välja Spara. Från sidan 
Mina inställningar tas användaren tillbaka till de övriga funktionerna i portalen genom att klicka på texten 
Tillbaka till Leverantörsportal uppe på sidan.  
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3.4.2 Lösenord 
Om användaren vill byta sitt lösenord kan användaren göra detta som inloggad i Leverantörsportalen. 
Närmare anvisningar för byte av lösenord finns i avsnitt 2.4 Byte av lösenord  

 

4 Versionshistorik 
Versions Status Datum Hanterad av Kommentar 
1.0 Färdig 16.01.2020 Telia Första publicerad version 

 
Det är ovillkorligen förbjudet att kopiera eller överlåta denna anvisning till tredje part utan skriftligt tillstånd 
av Leverantören. Vi förbehåller oss rätten att ändra anvisningen i och med att systemet utvecklas. 
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