Registrering Basware Portal – Steg för Steg
För att komma igång med att skicka PDF-fakturor till ACADEMIC WORK måste ni först registrera dig i Baswares
Portal. Ni behöver endast registrera er en gång för att kunna skicka PDF-fakturor till alla bolag inom ACADEMIC
WORK-koncernen (GROUP).
Länk for registrering: https://portal.basware.com/open/AcademicWorkPDFeInvoice

1. Skapa ett konto
Öppna registreringslänken som ni har mottagit från ACADEMIC WORK.
På första sidan klickar ni på Get started. På nästa sida väljer ni alternativet Send PDF invoices by email och
klickar på Let´s start.

Skriv in er mailadress, välj ett säkert lösenord, kryssa i boxen I agree with General Terms for Basware Portal
Service och tryck på Create Account. Mailadressen som ni använder kan inte vara en no-reply mail eftersom
ni måste kunna komma åt den för att bekräfta mailadressen, se nedan.

Basware skickar nu ut ett bekräftelsemeddelande till er mailadress. Bekräftelsemeddelandet är skickat från
<no.reply@basware.com> och kan hamna i er skräppost. För att aktivera ditt konto, vänligen öppna
bekräftelsemeddelandet och klicka på Confirm your email.

2. Fyll i era företagsuppgifter
Nu ska ni fylla i några detaljer om ert företag för att aktivera tjänsten. Vänligen gå till Baswares Portal och
logga in. Klicka på Get Started på startsidan.

Under Company Details fyller ni i företagets uppgifter – organisationsnummer, företagsnamn och adress. Fyll
också i en kontaktperson hos ert företag.

3. Lägg till mailadress(er)
Klicka på Add new email address för att lägga till den/de mailadress(er) som ni kommer att skicka era PDFfakturor ifrån.
Ni kan endast skicka fakturor från den/de mailadress(er) som ni lägger till här. Fakturor som är skickade från
andra mailadresser kommer inte att levereras till ACADEMIC WORK. Ni kan lägga till upp till 200 mailadresser.
Varje mailadress som används för att skicka fakturor måste bli bekräftad innan fakturorna kan hanteras och
därför kan ni inte använda en no-reply mail.

Om ni önskar att lägga till fler mailadresser senare, vänligen gå till Basware Portal och logga in. Gå till Services
och kicka på boxen PDF e-Invoice. Klicka på View details. Efter det går ni till I send invoices from och
klickar på Add an email address.

Klicka på Complete på sista sidan för att slutföra registreringen. Nu kan ni gå till er mail eller fakturaprogram
och skapa en PDF-faktura.

Första gången ni skickar en faktura till Basware och Basware lyckas ta emot den korrekt så får ni ett
bekräftelsemail att fakturan har kommit in. Om Basware inte kan ta emot faktura så får ni ett mail angående
att fakturan inte kunnat levererats korrekt och vad anledningen till det är.

Nu kan ni skicka PDF-fakturor till nedan angivna mailadresser:
(Kontrollera att ni skickar till rätt bolag och att ni skickar fakturan från en av de mailadresser som ni
registrerade i steg 3.)

Sverige
Academic Work Sweden AB: AWSweden@email.basware.com
Academic Work Solutions AB: AWSolutions@email.basware.com
Academic Work Academy Sweden AB: AWAcademySweden@email.basware.com
Academic Work Academy Holding AB: AWAcademyHolding@email.basware.com
Academic Work X AB: AWX@email.basware.com
Happo Group AB: HappoSweden@email.basware.com
Dtalent Consulting AB: DtalentSweden@email.basware.com
Academic Work HR Service AB: AWHRSweden@email.basware.com
Acentra AB: AcentraSweden@email.basware.com
Academic Work Consulting AB: AWConsultingSweden@email.basware.com
Academic Work Technology AB: AWTechnologySweden@email.basware.com
Academic Work Holding AB: AWHolding@email.basware.com
Academic Work Instajobs: AWInstajobsSweden@email.basware.com

