Inbjudan kurs om SFTI Svehandel och PEPPOL i Stockholm
den 6 februari 2019
Med en komplett affärsprocess som vi kallar ”SFTI Svehandel” räknar vi med att
underlätta e-handel för en stor mängd leverantörer av varor och tjänster eftersom
den bygger på meddelandestandarden XML, som enligt de flesta bedömare är enklare
att implementera än SFTI/ESAP som bygger på meddelandestandarden EDIFACT.
Det första meddelandet inom SFTI Svehandel var Svefakturan, som togs fram 2003
och rekommenderas sedan 2004. Den är nu brett använd.
På sikt tror vi att SFTI Svehandel som innefattar alla meddelanden, såsom prislista/katalog, order, bekräftelser, leveransavisering,faktura orderöverenskommelse och
punchout till stor del ska kunna ersätta användningen av SFTI/ESAP. Meddelanden
inom SFTI Svehandel baseras på PEPPOL:s specifikationer som förutom att det används i Sverige är brett använt i Norge och även börjar implementeras inom andra
länder i Europa. Fakturan PEPPOL BIS Billing 3 som blir obligatoriskt att kunna ta
emot som offentlig köpare från 1 april 2019 ingår i SFTI Svehandel.
Vi vill därför informera mer om den och hur den är implementerad i dagens ehandelslösningar. Flera av meddelandena inom SFTI Svehandel finns även i olika
s.k. leverantörsportalslösningar.
Ett sätt att underlätta anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer är genom användning av PEPPOL infrastruktur. Denna rekommenderas av SFTI sedan 2014 och börjar
nu bli använd i Sverige, även om det än så länge är mer i andra länder. I Norge exempelvis används enbart PEPPOL både inom privat och offentlig sektor för att skicka
e-fakturor och framöver alltmer av övriga e-handelsmeddelanden.
Vad kommer då detta att innebära för er som offentlig köpare och för leverantörer?
Vad innebär det för era inköpsprocesser och de lösningar som ni har idag? Vilka krav
kan ni behöva ställa för att använda PEPPOLs infrastruktur? Vad händer med annan
kommunikation?
Vid kursen den 6 februari går vi in på både beskrivning av de olika meddelandena inom
SFTI Svehandel kas samt PEPPOL som kommunikation och vad detta innebär.
Vi gör även en jämförelse mellan SFTI Svehandel och SFTI/ESAP.

Tid: Onsdagen den 6 februari 2018 kl. 09.30 - 16.00. Kaffe serveras från kl.09.00.
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm,

_______________________________________________________________

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till er som arbetar med e-handel/e-beställningar så som projektledare eller på annat sätt i en organisation och som vill ha en viss kunskap om vad
Svehandels-meddelandena innehåller och hur de kan användas samt om PEPPOL som
ny rekommenderad kommunikation och till er som implementerar standarden.
Kursen kan även vara av intresse för er som arbetar med upphandling och ekonomi
utan att arbeta konkret med e-beställningar.
För mer fördjupad kurs hänvisas till en kurs i januari, 22 januari i Stockholm,
www.sfti.se

Kursledare
Thomas Pettersson, SFTI tekniska kansli
Sören Pedersen, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Kursinnehåll
- Introduktion-bakgrund
- Genomgång av innehåll i SFTI Svehandel:
- Hela SFTI Svehandel-processen som samverkande affärsprocess
- Användningen av SFTI Svehandel. Skillnader och likheter mellan SFTI
Svehandel/PEPPOL meddelanden och SFTI/ESAP?
- Leverantörsanslutning med SFTI Svehandel, tjänst för verifiering av
meddelanden m.m.
- PEPPOLs infrastruktur (överföring av meddelanden), status på
användningen av PEPPOL

Anmälan
Anmälan görs via anmälningslänken. Sista dag för anmälan är den 29 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
förbehåller 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

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

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.

_______________________________________________________________

