Air BP:s elektroniska faktureringssystem

myinvoice gör att du kan:
välja hur du vill se nya fakturor

• Få dina fakturor som PDF-bilagor via e-post.
• Slå ihop ett stort antal fakturor till en PDF.
• Få meddelanden via e-post när ny fakturainformation finns online.

få enkel åtkomst till faktura- och kontoinformation
• Få enkel åtkomst till en sammanfattning av ditt konto.
• Söka snabbt efter fakturor enligt en rad olika kriterier.
• Se leveranssedlar bredvid fakturaposter om de är tillgängliga.

se vad som ska betalas och när
• Se ditt kontosaldo och total exponering.
• Se alla öppna (obetalda) fakturor på ett lämpligt ställe. Detta gör att
du enkelt kan se hur mycket du behöver betala, eller hur mycket
som kommer att dras om du betalar med autogiro.
• Välja att få påminnelser om betalning via e-post.

göra en förfrågan

• Ställa en fråga gällande en faktura eller leverans snabbt och enkelt.
• Spåra din fråga fram till lösning.
• Välja att få statusuppdateringar via e-post.

exportera information

• Ladda ner innehåll från viktiga skärmar.
• Exportera alla fakturor du behöver till en PDF- eller Excel-fil.

se uppgifter om leveranser som inte har fakturerats
• Klicka på ”Ofakturerade leveranser” i ditt konto för att se uppgifter om alla genomförda
leveranser i Air BP:s bokföringssystem som ännu inte har fakturerats.
• Se totalt ofakturerade värden under fliken ”Kontosammanställning”.

ha fler än en användare
• Ha så många användare du vill i systemet.
• Skräddarsy inställningar som e-postvarningar och språk för varje individ.

få tillgång till dina fakturor på vilken enhet som helst
• Logga in säkert på surfplattor och mobiler samt dator.
• Rekommenderade webbläsare är Google Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge.

lagra dina fakturor för revisionsändamål
• Gamla fakturor förblir tillgängliga i myinvoice (kontakta din fakturaansvarige om du har problem).

visa fakturor på olika språk
• myinvoice kan visas på engelska, tyska, franska, spanska, italienska, svenska och kinesiska.

Om du har frågor om systemet eller hur du använder det, besök airbp.com/myinvoiceinfo
eller prata med din konto- eller fakturaansvarige. Om du är osäker på vem det är kan du
skicka ett e-postmeddelande till airbpmyinvoice@bp.com

