INBJUDAN

Inbjudan fördjupningskurs om PEPPOL och Svehandel
den 8 juni 2017
Sedan november 2014 rekommenderar SFTI PEPPOL som infrastruktur för ehandel i offentlig sektor. Syftet med rekommendationen om kommunikationssätt
är att underlätta anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer.
I Norge är det obligatoriskt att använda PEPPOL i offentlig sektor, men den
största användningen är i privat sektor i Norge. PEPPOL börjar även användas
alltmer i andra Europeiska länder och även i Sverige. Alltfler operatörer erbjuder
nu så kallade accesspunkter till PEPPOL.
I denna fördjupningskurs kommer vi att gå igenom de olika delarna av PEPPOLs
infrastruktur och vilka krav som ställs på operatörer och användare.
Vi kommer också översiktligt gå igenom de meddelandeformat som används i
PEPPOL och som benämns PEPPOL BIS. I Sverige ingår de i SFTI Svehandel.
Observera att denna kurs är en fördjupningskurs och av mer teknisk karaktär än
den kurs om Svehandel och PEPPOL som mer riktar sig till användare i offentlig
sektor samt leverantörer av varor och tjänster (denna kurs äger rum den 15 maj i
Stockholm, se www.sfti.se ).
Tid: Torsdagen den 8 juni 2017 kl. 09.30 - 16.00. Kaffe serveras från kl.09.00.
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15,Stockholm.

Målgrupp
Kursen riktar sig till er som implementerar PEPPOL och SFTI Svehandelsmeddelanden eller planerar att göra det eller som är användare som vill ha mer
fördjupad kunskap om PEPPOL.

Kursledare
Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli och Sören Pedersen,
Ekonomistyrningsverket.
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Kursinnehåll







Introduktion och bakgrund
PEPPOLs infrastruktur för meddelandeöverföring
o Adressering, protokoll, säkerhet
o Krav på operatörer, avtal, versionshantering mm
o Att tänka på när man skaffar accesspunkt
Översiktlig genomgång av de meddelandeformat som används i PEPPOL
PEPPOLs användning i Sverige och Europa
Information om den kommande europeiska standarden för efaktura.

Anmälan
Anmälan görs på denna länk
Sista dag för anmälan är den 23 maj. Bekräftelse sänds efter anmälan. Antalet är begränsat,
”först till kvarn” gäller.

Kursavgift
Avgift för denna kurs är 1 150 kr exklusive moms. Anmälan är bindande,
men anmäld deltagare kan bytas ut mot annan deltagare.
I kursavgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Information och frågor
För mer information om PEPPOL, se
http://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/peppol/
Kerstin Wiss Holmdahl, tfn: 08-452 79 87, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se eller
Sören Pedersen, soren.pedersen@esv.se
För frågor kring anmälan, kontakta Konstella, konstella@skl.se tfn 08-452 72 86
Välkomna!
För SFTI
Sören Pedersen, ESV och Kerstin Wiss Holmdahl, SKL
www.SFTI.se

