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Hyvä vastaanottaja, 

Yrityksemme on siirtynyt ostolaskujen automaattiseen käsittelyyn ja toivomme teidän jatkossa 
lähettävän meille osoitetut laskut, joko verkkolaskuina tai uuteen laskutusosoitteeseemme. 

Verkkolaskut meille tulee lähettää osoitteella: 

Verkkolaskuosoite:  
003707724976  

Välittäjäntunnus:  003723327487  
(TAI 00372332748700001) 

OVT-tunnus: 003707724976  

 
Jos käytätte pankkien e-lasku palveluita lähetykseen, tarkistakaa käytettävä verkkolaskuosoite 
ja välittäjätunnus täältä: 
 
http://www.apix.fi/ohje.html 
 
Erityisesti pankkien kautta lähetettäessä huomioittehan, että laskulla tulee olla yrityksemme y-
tunnus: 0772497-6. 
 
Uusi laskutusosoitteemme on: 

Jokiwatti Oy 
@A33452.etag.fi@ 
PL 1000 
00781 HELSINKI 
 
Laskutusosoitteeseen tulee lähettää vain laskuja. Muu posti tulee edelleen lähettää 
osoitteeseen: 

Jokiwatti Oy 
Teollisuuskatu 1 A 
42100 JÄMSÄ 

 

 Mikäli teillä on laskujen lähettämiseen liittyviä teknisiä kysymyksiä voitte olla yhteydessä 
verkkolaskuoperaattoriimme: Apix Messaging Oy, (09) 4289 1324, servicedesk@apix.fi 

Jokiwatti Oy 

Juha Ahokas 
Puhelin 0207 738632 
mail: juha.ahokas@jokiwatti.fi 
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Myyntilaskujen lähettäminen sähköpostilla  
 
Yrityksemme vastaanottaa laskuja myös sähköpostitse. Laskut tulee lähettää 
osoitteeseen:  
 
jokiwatti@skannaus.apix.fi 
 
Laskuja sähköpostilla lähetettäessä tulee huomioida seuraavat asiat:  
 

• Laskulla ei saa olla vastaanottajana muita osoitteita (To:). Kopio- (cc:) ja piilokopio 
(Bcc:) saa käyttää varsinaisen vastaanottajan lisäksi. 

• Laskun otsikkoon olisi hyvä kirjoittaa sana lasku ja liitteenä olevan laskun numero, 
jotta palvelusta tuleva vahvistusviesti olisi helpompi kohdistaa. 

• Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona. Laskun 
tekstiosassa olevia tietoja ei välitetä eteenpäin. 

• Yhdessä sähköpostissa saa olla vain yksi PDF-tiedosto, jossa on vain yksi lasku. 
Jos sähköpostissa on muita tiedostoja, ne lisätään laskulle liitteiksi, mikäli 
vastaanottaja on valinnut tämän toiminnon. Muiden tiedostojen lähettämisestä on 
sovittava erikseen vastaanottajan kanssa. 

• Sähköpostiosoitteen, josta lasku lähetetään, tulee olla myös toimiva sähköpostin  

vastaanotto-osoite. 

 

Lähetyksen jälkeen palvelusta tulee joko hyväksyntä- tai hylkäysilmoitus sähköpostilla 
lähetysosoitteeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä. 
 

• Jos laskun käsittely on onnistunut, sähköpostin otsikko on:  
” TOIMITETTU/DELIVERED: ” ja tämän perässä on alkuperäisen sähköpostin 
otsikko. 
 

• Jos laskun käsittely ei ole onnistunut, niin sähköpostin otsikko on:  
”EI TOIMITETTU/NOT DELIVERED: ” ja tämän perässä on alkuperäisen 
sähköpostin otsikko.  
Laskua ei ole tällöin hyväksytty ja se tulisi lähettää uudestaan korjattuna.  

 
 
Mikäli ilmoitusta ei tule 15 min kuluessa olkaa yhteydessä Apix Messaging Oy:n 
asiakastukeen: servicedesk@apix.fi  
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