Inbjudan kurs om praktiskt införande av PEPPOL och
systemstrategier den 22 januari 2019
Målgrupp: Kommuner, landsting, regioner, och kommunala bolag
Från den 1 april 2019 blir det obligatoriskt för kommuner, landsting, regioner, och
kommunala bolag att kunna ta emot elektroniska fakturor.. Det gäller för köp baserade
på upphandlingar som påbörjas från detta datum. Likaså måste leverantörer skicka
e-fakturor till dessa upphandlande myndigheter och enheter.
För statliga myndigheter gäller krav på mottagande av e-fakturor redan och likaså är
det obligatoriskt att kunna ta emot dessa enligt PEPPOL:s infrastruktur från den
1 november i år.
PEPPOL:s infrastruktur är en möjliggörare när det gäller anslutning av ett stort antal
leverantörer till e-fakturering men även e-handel. Det blir avsevärt enklare samt lägre
kostnader.
Om man ska införa PEPPOL för e-faktura (och e-handel) uppkommer ofta ett antal
praktiska frågeställningar.
Några av dessa kan vara:
-

Hur ser vår systemmiljö ut och var passar det bäst att ansluta till PEPPOL

-

Ska vi upphandla denna kommunikation eller ingår den kanske redan i befintliga
lösningar?

-

Hur ansluter man sig till PEPPOL rent praktiskt? Vad krävs av oss som mottagare
respektive vår systemleverantör?

-

Välja PEPPOL-ID, vilka alternativ finns?

-

Hur hanterar vi övergången till PEPPOL gentemot våra varu- och tjänsteleverantörer? Vilka lösningar på marknaden kan leverantörerna välja på? Är marknaden
redo?

-

Kan vi ställa krav på PEPPOL i upphandlingar?

-

Hur gör vi om vi har både e-handel med SFTI/ESAP 6 och Svehandel/PEPPOL, där
enbart Svehandel/PEPPOL BIS-meddelanden sänds via PEPPOL?

Dessa är några av frågorna som vi tar upp. Kursen har flera praktiska övningar/workshops och era egna frågor ska kunna tas upp i mindre grupper.
_______________________________________________________________

Tid: Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 09.30 - 16.00. Kaffe serveras från kl.09.00.

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Målgrupp
Kursen riktar sig till er som arbetar på kommuner, landsting, regioner, och kommunala
bolag i rollen som projektledare eller systemägare med inköp och e-handel.
Vi rekommenderar att ni genomgått kurs som behandlat PEPPOL och Svehandel/PEPPOL BIS meddelandena före denna kursen/workshopen. För en sådan mer
övergripande kurs hänvisas till en kurs den 6 februari i Stockholm, se www.sfti.se

Kursledare
Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli
Sören Pedersen, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Kursinnehåll
-

Mycket kort genomgång om PEPPOL och PEPPOL BIS meddelandena.

-

Upphandling av PEPPOL? Krav, ansvarsgränser, hanteringsmässig
beredskap m.m.

-

Anslutning till PEPPOL rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering
ev. stoppade meddelanden m.m.

-

Vägval avseende mottagningsmöjligheter genom PEPPOL

-

Leverantörsanslutning och krav/information gentemot leverantörer.

-

Olika kommunikationssätt/sändvägar för olika affärsprocesser.

-

Mycket utrymme för egna frågor och funderingar

Anmälan
Anmälan görs via anmälningslänken. Sista dag för anmälan är den 17 januari.
Bekräftelse sänds efter anmälan. Anmälan är bindande, men anmäld deltagare kan bytas ut mot
annan deltagare. Antalet är begränsat, ”först till kvarn” gäller. Vi för-behåller oss rätten att ställa
in kursen vid för få anmälda.

_______________________________________________________________

Kursavgift
Avgift för denna kurs är 1 050 kr exklusive moms. I kursavgiften ingår kaffe, lunch och
dokumentation.

Frågor
För frågor om kursen, vänligen kontakta: Kerstin Wiss Holmdahl, tfn: 08-452 79 87,
kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
För frågor kring anmälan, kontakta Konstella, konstella@skl.se, tfn 08-452 72 86
Om det finns frågor av teknisk karaktär, vänliga maila tekniskt.kansli@skls.e

Välkomna!
För SFTI
Kerstin Wiss Holmdahl, SKL och Sören Pedersen, DIGG

PR
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.

_______________________________________________________________

