INBJUDAN

Inbjudan till kurs om Krav på e-handel i samband med
upphandling av varor och tjänster samt om Peppol och
Svehandel, 3 maj i Stockholm, 18 maj i Malmö
När offentliga organisationer ska införa e-handel kan de göra det fortlöpande med
de leverantörer som de har ramavtal med. Det kan också vara bra att redan i samband med en upphandling ställa krav på att leverantörerna ska kunna hantera
e-handel på olika sätt. Men hur ska en upphandlande organisation ställa dessa krav?
Syftet med den här kursen är att gå igenom SFTI:s uppdaterade handledning
Krav på e-handel i samband med upphandling av varor och tjänster och ge
deltagarna möjlighet att diskutera egna tillämpningar.
Denna kurs pågår mellan klockan 09:30-12:30. Efter lunch fortsätter vi med att gå
igenom två viktiga begrepp i handledningen, en kurs om Peppol och Svehandel.
Svehandel är ett samlingsnamn för standardiserade elektroniska affärsmeddelanden. PEPPOL är en komplett lösning för elektroniska inköp som arbetats fram på
europeisk nivå för att göra e-handel och e-upphandling enklare. Statliga myndigheter ska från den 1 november 2018 kunna använda PEPPOL för sin e-handel. Vi
kommer under kursen att beskriva hur PEPPOL fungerar i praktiken samt kort
beskriva de olika meddelandena i Svehandel-processen. Se mer om Peppol här:
http://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/peppol/
Kursen ges vid två olika tillfällen, ett i Stockholm och ett i Malmö. Vi planerar för
att bjuda in till fler orter senare i vår eller i början av hösten.
Ni som redan är väl bekanta med Svehandel och Peppol kan välja att enbart vara
med under förmiddagen.

Tid:
Onsdagen den 3 maj 2017 på Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Torsdagen den 18 maj 2017, Scandic Triangeln, Triangeln 2, Malmö.
Kursen äger rum klockan 09:30-16.00. Kaffe serveras från klockan 09:00.

www.SFTI.se

Målgrupp
Denna kurs riktar sig till er som gör offentliga upphandlingar i kommuner,
landsting, regioner samt statliga myndigheter där ni vill inkludera e-handel.

Kursledare
Eva Ringman, Ekonomistyrningsverket
Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Landsting
Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli.

Anmälan
Anmälan görs på online via denna länk
Sista dag för anmälan i Stockholm är den 19 april och i Malmö den 4 maj.
För frågor kring anmälan, kontakta Konstella, tfn: 08-452 72 86,
e-post: konferens@konstella.se

Kursavgift
Avgift för denna kurs är 1 150 kr exklusive moms.
Deltar ni enbart på förmiddagen är avgiften 1 000 kr exklusive moms.
Anmälan är bindande, men anmäld deltagare kan bytas ut mot annan deltagare.
I kursavgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Frågor
För frågor om kursen, vänligen kontakta:
Eva Ringman, tfn: 08-690 44 38 , eva.ringman@esv.se eller
Kerstin Wiss Holmdahl, tfn: 08-452 79 87, kerstin.wiss.holmdahl@skl.se

Välkomna!

www.SFTI.se

