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Nya faktureringsrutiner
Från och november månads 
faktura “normaliserar” vi alla 
abonnemangsperioder till att ha 
startdatum den första i månaden. 
För vissa abonnemang är detta dock 
inte möjligt (exempelvis domäner 
som har ett specifikt startdatum 
vi inte kan påverka) och dessa 
kvarstår med sin ursprungliga 
abonnemangsperiod.
Detta innebär i klarhet att vi nu 
den 30:e november fakturerar 
alla perioder som påbörjas i 
januari. Perioder som löper från 
1 januari – 1 februari faktureras 
då som vanligt. Löper den från 15 
januari – 15 februari så kommer 
fakturan omfatta 15-januari till 1 
februari, för att sedan nästa månad 
faktureras för hela februari månad.

Nya tjänster som beställts, 
exempelvis den 15 november, 
kommer att faktureras dels med en 
korrigeringsperiod 15 november till 
1 december och dels för december 
och januari månad. Efter denna 
korrigering är abonnemanget ikapp 
och vid nästa fakturering är det hela 
februari som skickas ut.

Vi har även möjlighet att skicka 
fakturor via e-post. Mer om det:
www.rackfish.com/invoicing

Rackfish Pro Bono
Pro Bono Publico är en latinsk fras som betyder ”för det allmänna 
bästa”. Med Rackfish Pro Bono-verksamhet vill vi skapa möjlighet 
till yrkeskunnig hjälp för de som har ett angeläget projekt och 
som vill använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. 

 Pro Bono-verksamheten ska fungera som 
en plattform för samarbeten mellan å ena 
sidan icke-vinstdrivande organisationer, 
biståndsorganisationer och intressegrup-
per och å andra sidan Rackfish experter 
inom hosting och relaterade tjänster.
Rackfish har som mål att årligen til-
lägna 10% av omsättningen till olika Pro 

Bono-projekt. Bland organisationer som vi 
stödjer finns  Stadsmissionen, Läkare utan 
gränser, Unicef, Akademiska Barnfonden,  
och Rotary .
Läs mer om vår Pro Bono-verksamhet och 
de kriterier vi har för Pro Bono-stöd på 
http://www.rackfish.com/about-us/pro-
bono-work/
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