
 
 

 

OHJE SÄHKÖPOSTILASKUN LÄHETTÄJÄLLE 
Laskujen lähettäminen on hyvin yksinkertaista: Kirjoita sähköpostiosoite ja lisää laskutiedosto viestin liitteeksi. Lisätietoja alla. 
 

Sähköpostiosoite 
Kirjoita osoitekenttään sähköpostiosoite, jonka olet saanut laskun vastaanottajalta. Älä kirjoita kenttään muita 
sähköpostiosoitteita. 
 
Sähköpostilaskut -palvelun sähköpostiosoitteet muodostuvat vastaanottajan sähköpostitilistä sekä domain -nimestä esimerkiksi 
AsiakkaanNimi.FI.P.123456-0@docinbound.com. 
Mikäli olet epävarma käytettävästä sähköpostiosoitteesta, voit tarkistaa osoitteen toimittajakirjeestä tai olla yhteydessä laskun 
vastaanottajaan.  
 
Varmista, että osoitekentässä on vastaanottajan osoite ainoana osoitteena. 
Vastaanottajan osoitekentässä ei saa olla muita osoitteita. 
Mikäli haluat lähettää viestistä kopioita, lisää muut osoitteet Kopio- ja Piilokopio-kenttiin. 
 

Sähköpostin otsikko ja viesti 
Jätä viestin otsikko tyhjäksi, koska otsikkoa ei välitetä vastaanottajalle. 
Jätä viestin runko tyhjäksi, koska viestiä ei välitetä vastaanottajalle. 
 

Liitetiedostot 
 Lisää laskut viestiin liitteinä PDF tai TIFF -muodossa. 

 Yhdistä kaikki samaan laskuun liittyvät dokumentit omaan liitetiedostoonsa. 

 Voit lisätä viestiin korkeintaan 10 liitetiedostoa. 

 Jokainen liitetiedosto voi olla korkeintaan 10Mb:n kokoinen. 

 Yhdessä liitetiedostossa voi olla korkeintaan 500 sivua. 

 Älä lähetä salattuja tai salasanoilla suojattuja PDF -tiedostoja. 

 Muista sisällyttää PDF -tiedostoihin erikoisfontit, mikäli niitä on laskussa käytetty. 

 Älä käytä matkapuhelimella/kameralla otettua kuvaa laskusta. 

 Käytä mieluiten mustavalkoisia kuvia. 

 Suurin sallittu sivun koko on A3. Alarajaa ei ole. 
 

Yleistä 
Palvelu tukee SSL/TLS salausta. 
 
Laskun lähettäjälle ei tule kuittausta laskun onnistuneesta vastaanottamisesta. Laskun lähettäjä voi kuitenkin aktivoida 
sähköpostiohjelmansa kuittaustoiminnon. Katso ohje omasta sähköpostiohjelmastasi. 
 
Voit käyttää jotain seuraavista kielistä laskun kielenä: Suomi, Ruotsi tai Englanti. 
 

Jos laskun vastaanottaminen epäonnistuu 
Jos laskun vastaanottamisessa ilmenee ongelmia, saat sähköpostiisi virheviestin, jossa kerrotaan miksi laskua ei voitu vastaanottaa 
ja miten korjaat ongelman. 
 
Jos ongelma on sähköpostin rakenteessa, saat virheviestin, jossa viitataan viestin ensimmäiseen liitteeseen. 
 
Jos laskun liitteissä on ongelmia, tulet saamaan yhtä monta virheviestiä, kuin ongelmia löytyi. Sinua pyydetään korjaamaan 
ongelmat ja lähettämään lasku liitteineen uudelleen. 
 
TÄRKEÄÄ: Mikäli laskuviesti on oikein, mutta liitteet puuttuvat, et tule saamaan virheviestiä.  
Huolehdithan aina, että laskut on liitetty viestiin.  
 

Jos olet lähettänyt keskeneräisen laskuviestin 
Jos lähetit viestin ilman liitteitä, riittää, että lähetät viestin uudelleen liitteineen. 
 



 
 

 

INSTRUCTIONS TO EMAIL INVOICE SENDER 
Sending email invoices is very simple at its shortest: You only need to type the email address and attach the invoice to the message. 
More detailed information below. 
 

Email address 
Enter the address that the receiver has provided to ‘To’ field. Only the address of the receiver should be placed in this field and 
nothing more. 
 
Email Invoice addresses use @docinbound.com as the domain. The account name comes from the invoice receiver.  
For example: CustomerName.FI.P.123456-0@docinbound.com. 
In case it is uncertain of which address to use, contact the invoice receiver.  
Make sure to type only one receiver in ‘To’ field. If you wish to send copies of the message, do not use ‘To’ field. Add the recipients 
in the ‘Cc’ or ‘Bcc’ fields instead. 
 

Email subject 
This field is left empty because the subject will not be sent to the receiver. 
 

Message field 
This field is left empty because the message will not be sent to the receiver. 
 

Attachments 
 Add the invoices as attachments in PDF or TIFF format. 

 One attachment file should include all documents related to one invoice. 

 Do not use encrypted or password protected PDF files. 

 Remember to embed fonts to the invoice PDF if special fonts are used in the invoice. 

 Do not use picture taken by phone and convert them to PDF files. 

 Colored images are grey when converted to TIFF form. Prefer black and white images. 

 Add maximum 10 invoices as their own attachment files. 

 Maximum size for one attachment is 10 Mb. 

 Maximum layout size for an attachment is A3 (no minimum size limitation). 

 Maximum page limit for one attachment (one invoice) is 500 pages. 
 

General 
Secure connection is supported (SSL/TLS). 
 
By default it is not notified if the invoice email is received successfully. You may receive an email acknowledgement upon request. 
Check your email client program for instructions for the request. 
 
You may use one of the following languages as the invoice language: Finnish, Swedish or English. 
 

In case sending e-mail invoice fails 
In case there appears to be an error in sending invoice email you will be sent a notification with instructions how to fix the problem 
in the invoice. 
 
In case the email message is faulty you will also receive a notification email. The error notification will refer to the first attachment. 
 
If any of the attachment files is faulty, one notification email is sent per one faulty attachment file, which means multiple 
notifications may be sent back to you. You will be requested to resend the email with all of the attachments. 
 
IMPORTANT: You will not be notified if the invoice email you have submitted is otherwise valid, but missing the attachment files. 
 

In case you have sent an unfinished email by mistake 
If you sent the email without attachments, resend the invoice email with all of the attachments. 
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