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Till deltagare i
SFTI Beredningsgrupp

Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp
Vi bjuder in till möte med SFTI Beredningsgrupp:
Tid:

Tisdagen den 16 maj 2016 kl. 09.30 - 16.00 ca

Plats:

SKL, Hornsgatan 20, Stockholm

Lokal:

Runda rummet, plan 12

Beredningsgruppsmötet startar 09.30 och pågår denna gång till cirka kl. 14:45. Det
följs därefter av en workshop kl. 15.00 - 16.00 om "Hur ställer vi krav på e-handel
vid upphandling?” Se mer om workshopen nedan.
Kaffe serveras från kl. 9.00. Mötets agenda framgår nedan.
Huvudpunkt vid dagens möte är beslut om OpenPEPPOLs XML-meddelande för
varukorg (BIS 18A Punch Out), inkl. protokoll för överföring, och orderöverenskommelse (BIS 42A Order Agreement). Med hjälp av dessa breddas SFTI Svehandel
så att informationsinsamlingen om inköp stärks upp, bland annat kan de användas vid
köp i webbutik, vid uthämtning från lager och kompletteringsbeställing. Användningsmöjligheterna diskuteras dels i en anslutande programpunkt vid Beredningsgruppens
möte och dels i den workshop som avslutar dagen.
Vi informerar även om olika aktuella aktiviteter i OpenPEPPOL. Förberedelse för ny
fakturastandard och kvittenshantering pågår just nu.
Efter lunch har vi samlat rapport- och informationspunkter där vi redovisar pågående
arbeten som drivs inom SFTI och hos huvudmännen.
Workshop kl. 15.00 - 16.00: Hur ställer vi krav på e-handel vid upphandling?
Vid upphandling lägger upphandlaren fast hur avropsprocessen skall utformas. SFTI
har publicerat en handledning om hur man kan ställa krav på e-handel vid
upphandlingar och den har nyligen uppdaterats.
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För köparen är det en styrka om avropen genereras i inköpssystemet så att de tillsammans med genomföranderapportering ger underlag för statistik och leverantörsuppföljning. Avropen behöver samtidigt ge leverantören utrymme för planering och
användning av egna verktyg i samband med tillhandahållande av tjänster, ofta innebärande återkoppling genom ordersvar och genomföranderapportering.
Särskilda frågeställningar dyker upp när upphandlingen görs av inköpscentral.
Ulla-Karin Josefsson vid Kammarkollegiet/Statens inköpscentral inleder med att
presentera hur de ser på kravställning och koppling till olika affärsprocesser för olika
slag av upphandlingar.
Vi kommer att gå in specifikt på upphandling av tjänster och icke standardiserade
varor där det kan vara svårare med utformningen av krav och där det är viktigt att
kraven anpassas så att både köpar- och leverantörssidan får de fördelar som e-handeln
erbjuder. Vanliga elektroniska verktyg är standardiserade formulär och mallar, ofta
hanterade via webbportaler. Genom workshopen vill vi samla in erfarenheter och
lämpliga praktiska förfaranden vid olika slag av affärsprocesser.
Workshopen är öppen även för intresserade som vill ansluta utan att de kan vara med
hela dagen. Man måste dock anmäla sig i förväg p.g.a. gällande inpasseringsregler.
Praktiska arrangemang
Beträffande de praktiska arrangemangen för dagen:


Vi bjuder gärna på lunch men måste förbeställa alla måltider. Ni som önskar
lunch i samband med Beredningsgruppens möte måste därför anmäla det
senast den 9 maj till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se



I annat fall går det att anmäla deltagande vid Beredningsgruppens möte senare,
sänd då anmälan till kerstin.wiss.holmdahl@skl.se dagen innan p.g.a. att Lena
Jerreman är på tjänsteresa. Anmälan krävs för inpasseringen, då det nu är nya
regler för denna.

Välkomna till beredningsgruppsmötet och den efterföljande workshopen, som äger
rum i samma lokal!
Med vänlig hälsning,
Eva Wärnå och Kerstin Wiss Holmdahl
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SFTI Beredningsgrupp – Förslag dagordning 16 maj 2017
Tid

1 Inledning

Ordföranden

5

Ordföranden

5

– Mötet öppnas; praktiska arrangemang för dagen
– Val av ordförande för dagens möte
– Val av 2 justerare
– Fastställande av dagordning.
2 Föregående möte (19 oktober 2016)
Godkännande av protokoll.
3 PEPPOL BIS 18A Punch-out (Varukorg) och
PEPPOL BIS 42A Order Agreement

Thomas Pettersson
Martin Forsberg

40

Thomas Pettersson

30

OpenPEPPOL har publicerat 2 nya profiler (BIS 18A
resp. Bis 42A) som passar för köp via leverantörens
webb. Till BIS 18A hör även ett protokoll för
överföring av varukorg. Dokumenten bifogas.
Förslag: De nya profilerna fastställs; 6.5.3 Varukorg
(XML-meddelande) avförs som SFTIrekommendation, 6.5.2 Orderöverenskommelse
(EDIFACT-meddelande) kvarstår i SFTI/ESAP 6.
SFTIs verifieringstjänst kompletteras.
Beslut.
4 Tillämpning av PEPPOL BIS 42A
Användningsområden för Orderöverenskommelse
Förslag till områden, t.ex. beställning av tolktjänster,
resor, hyrbil, … Behov av guider.
Diskussion. Se även eftermiddagens workshop.
10

Paus (10:50-11:00)
5 PEPPOL BIS 5A, Billing, rättas
Information om ändringarna.

Martin Forsberg

10
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Martin Forsberg

40

Martin Forsberg

10

Kerstin Wiss Holmdahl

10

Martin Forsberg

10

Genom EU-direktiv görs e-fakturering tvingande
fr.o.m. 2018. CEN färdigställer nu den formatstandard som skall gälla. OpenPEPPOL förbereder
implementationsguide som väntas ersatta BIS 5A.
Information och statusrapport.
7 Kvittensmeddelanden
Inom ramen för OpenPEPPOL utvecklas två
kvittensmeddelanden, dels Message Level Response
och dels Invoice Response Message.
Information och statusrapport.
Lunch (12:00-13:00)
8 Rättsfrågor vid e-fakturering
Skriften om rättsfrågor vid elektronisk fakturering är
för närvarande över översyn av en arbetsgrupp.
Information från arbetet.
9 Svefakturahandledning
SFTI rekommenderar att PEPPOL BIS används utan
nationella modifieringar. För vissa specifikt svenska
uppgifter behövs dock en viss uppstyrning. Tekniska
kansliet kommer att ta fram kompletterande
schematronregler för validering av meddelanden till
svenska mottagare.
Information.
10

30

Rapporter från arbetsgrupperna
a) Utomregionala ersättningar

Kerstin Wiss Holmdahl

b) Läkemedelsbeställning, slutenvårdsdos

Thomas Pettersson

Information och statusrapport.
Kerstin Wiss Holmdahl

10

12 Enkät om e-handel i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl

10

11 E-katalog
Information.

Information.
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Andreas Larsson

20

Information.
15

14 Informationspunkter
a) Styrgruppen

Kerstin Wiss Holmdahl

b) Sveriges Kommuner och Landsting

Kerstin Wiss Holmdahl

c) Upphandlingsmyndigheten

Niklaz Kling

d) ESV

Sören Pedersen

e) NEA

Kerstin Wiss Holmdahl
Ordföranden

0

16 Övriga frågor

Ordföranden

10

17 Mötet avslutas

Ordföranden

15 Beredningsgruppens kommande möte
– 17 oktober 2017 (enligt tidigare beslut)

Kaffe serveras kl. 14.45 – 15.00, i pausen mellan Beredningsgruppsmöte och
workshop.

SFTI Workshop 16 maj 2017 kl. 15.00 - 16.00
Hur ställer vi krav på e-handel vid upphandling?
1 Inledning

Kerstin Wiss Holmdahl och
Ulla-Karin Josefsson,
Kammarkollegiet

2 Diskussion

Deltagarna

