Inbjudan till …

E-handelsdag 2020 – vad händer på
e-handelsområdet?
4 november 2020 på distans

www.SFTI.se

Välkomna till e-handelsdagen den 4 november 2020!
Under årens lopp har SFTI:s e-handelsdagar anordnats med två dagar som innehållit
erfarenhetsutbyte och information med fokus på effektiva offentliga inköp med e-handel,
e-fakturering och e-upphandling. Bakom SFTI står Myndigheten för digital förvaltning
(DIGG), SKR och Upphandlingsmyndigheten samt från i år även Kammarkollegiet.
På grund av rådande omständigheter med Covid 19 kommer det idag att anordnas en halvdag den 4 november via länk/webb TV-sändning. Vi hoppas att e-handelsdagar enligt det
traditionella upplägget kan anordnas under våren, men det beror naturligtvis på läget.
E-handelsdagen den 4 november blir därför en dag då vi informerar om e-handelsutvecklingen; vad händer på e-handelsområdet? Vilken funktionalitet och nya standarder ska
stödja e-handel?
Vi kommer även att fokusera på hur vi kan komma vidare med Peppol. Det gäller hur
man kan koppla på allt fler leverantörer i infrastrukturen, d.v.s. hur gör man rent praktiskt?
Men det gäller också mer kunskap kring de nya Peppol BIS meddelanden som finns och
som på sikt är tänkta att ersätta SFTI ESAP 6.
Liksom tidigare år kommer vi också att ta upp frågor kring uppföljning och spendanalys.
Upphandlingsmyndighetens nya stöd för spendanalys kommer att presenteras.
Målgrupp
E-handelsdagen riktar sig till er som arbetar med att effektivisera era inköp med hjälp
av elektronisk handel och e-fakturering i kommuner, regioner samt statliga
myndigheter.
Tid, praktiska upplysningar
E-handelsdagen äger rum den 4 november kl. 9:00-12:00. Den äger rum på distans; länk
kommer att sändas innan e-handelsdagen.
Anmälan
Anmälan görs direkt via denna ANMÄLNINGSLÄNK Bekräftelse på ditt deltagande sänds
via e-post direkt vid slutförandet av anmälan. Anmälan är bindande men kan överlåtas på
annan person. Sista anmälningsdag är den 29 oktober.

Avgifter
Deltagaravgift: 495 kr (exkl. moms). I avgiften ingår kursdokumentation.
Faktura skickas efter genomförd konferens. Lagstadgad moms tillkommer på samtliga
kostnader om inget annat angivits.
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Kontakt
För frågor om dagarnas innehåll kontakta:


Kerstin Wiss Holmdahl, 08-452 79 87 kerstin.wiss.holmdahl@skr.se



Jeanette Löfgren, 010-484 73 03 jeanette.lofgren@digg.se alt
jeanette.lofgren@uhmynd.se



Eva Ringman, 08-700 06 43 eva.ringman@kammarkollegiet.se

För övriga frågor som rör din anmälan vänligen kontakta:
SKR Konferens: tfn 08-452 72 86, e-post: konferens@skr.se

Välkomna den 4 november!
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet, SKR och
Upphandlingsmyndigheten

GDPR
Vi följer GDPR när vi lagrar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är
skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna
riktlinjer och rutiner.
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E-handelsdag 4 november 2020

PROGRAM
09.00 – 09.20

Inledning. Vad är SFTI och
huvudmännen bakom?

09.20 – 10.00

E-handelsutvecklingen med
SFTI

10.00 – 10.15

Paus

10.15 – 11.15

Varför ska vi använda Peppol
och hur går det till?

11.15 – 11.25

Paus

11.25 – 11.45

Spendanalysverktyg

11.45 – 12.00

Svar på frågor, avslutning

Kerstin Wiss Holmdahl, SKR
Jeanette Löfgren, DIGG och
Upphandlingsmyndigheten
Eva Ringman, Kammarkollegiet

Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli
och en köparorganisation

Nassira El Kadaoui
Upphandlingsmyndigheten
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