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1-2 oktober 2018 i Stockholm
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Välkomna till E-handelsdagar den 1-2 oktober i Stockholm!
Välkomna till två dagar med erfarenhetsutbyte och information när det gäller
e-handel och e-fakturering. Innehållet i dagarna är utformat så att det ska passa
för både er som står inför ett införande, men även för er som fortlöpande arbetar med det som en del av den ordinarie verksamheten.
Årets e-handelsdagar präglas både av aktuella nyheter som exempelvis den
kommande lagstiftningen om obligatoriska e-fakturor vid alla inköp men även
av ämnen som alltid är angelägna att komma vidare med. Fokusområden är
-

Inköpsstyrning och uppföljning
Organisation och förändringsarbete vid e-handel
Beställningar i praktiken (med bl. a. nya SFTI affärsprocesser och
verktyg som det finns stöd för samt tjänstebeställningar)
E-handel kopplat till upphandling

Dagarna kommer att innehålla både sessioner där man kan ta del av goda
exempel på införande av e-handel och som kan skapa inspiration i det dagliga
arbetet, men även specifika seminariespår i de olika fokusområdena. Vissa
seminarier är av föreläsningskaraktär medan andra bygger på erfarenhetsutbyte
och diskussion.
Den första dagen inleds med panelsamtal om vikten av e-handel för att stärka
inköpsprocesserna i offentlig sektor. Vi hoppas att ny chef för Myndigheten för
digital förvaltning är utsedd och också kan delta.
Därefter får vi lyssna till en session med inspiration och idéer från privat
sektor.
De olika seminariespåren är indelade under de olika fokusområdena.
Under dagarna finns även lite framtidsinriktade ämnen såsom robotiserad ehandel och machine learning.
Då alla talare inte är bekräftade kommer en ny version av inbjudan att sändas
ut senast i augusti. Den kommer att innehålla detaljerat program. Redan nu kan
nämnas att e-handelsdagarna inleds med kaffe kl. 9 den 1 oktober och programmet börjar sen kl. 9:30. Dag två avslutas kl. 15:45.
Vi hoppas att dessa dagar med olika ämnesområden och inriktningar ska vara
till nytta och inspiration för er. Målsättningen är att skapa ytor för både erfarenhetsutbyte och för renodlad kunskapsinhämtning.
Årets e-handelsdagar äger rum på Stockholm City Conference Center) vid
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Norra Bantorget (www.stoccc.se). Hotellrum finns reserverade vid närliggande
Clarion Hotel Sign, se mer nedan.
Målgrupp
E-handelsdagarna riktar sig till er som arbetar med elektronisk handel, efakturering, upphandling och ekonomi i kommuner, landsting/regioner samt
statliga myndigheter.
Praktiska upplysningar
E-handelsdagarna äger rum på Stockholm City Conference Center,
Drottninggatan 71 b, Stockholm. Konferensanläggningen ligger på 10 min
promenad från Centralstationen och Arlanda express.
Anmälan
Anmälan görs direkt via denna länk. Bekräftelse på ditt deltagande sänds via
e-post direkt vid slutförandet av anmälan.
Antalet deltagare är av praktiska skäl begränsat, först till kvarn gäller. Anmälan
är bindande men kan överlåtas på annan person. Sista anmälningsdag är den
17 september.
Logi
Vi har förbokat ett antal rum på Clarion Hotel Sign, några minuters promenad
från Stockholm City Conference Center. Du bokar och betalar direkt till
hotellet genom att mejla till sales.sign@choice.se eller ringa till
08-676 98 20. Uppge kod: GR011020. Logi går att boka fram tills den 1
september 2018, därefter kan rum bokas i mån av plats. Pris fr 1.692 kr/natt.
Avgifter
Deltagaravgift: 3400 kr (exkl. moms). I avgiften ingår lunch, kaffe samt kursdokumentation. Man kan delta enbart en av dagarna och avgiften blir då 1800
kr. Gemensam middag på Stockholm City Conference 395 kr (exkl. moms).
Önskas middag skall detta anges vid anmälan.
Faktura skickas efter genomförd konferens. Lagstadgad moms tillkommer på
samtliga kostnader om inget annat angivits.
Kontakt
För frågor om dagarnas innehåll kontakta:
Kerstin Wiss Holmdahl, tfn: 08-452 79 87 e-post kerstin.wiss.holmdahl@skl.se
eller Sören Pedersen, 08-690 44 17, e-post soren.pedersen@esv.se
Övriga frågor som rör din anmälan vänligen kontakta:
Konstella, tfn 08-452 72 86, e-post: konferens@konstella.se.
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Vi sänder ut inbjudan samt publicerar den på www.sfti.se, men sprid gärna denna
inbjudan!
Välkomna den 1-2 oktober!
ESV/Myndigheten för digital förvaltning, SKL och Upphandlingsmyndigheten

Dataskydd
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina
personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi på
SKL eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos
SKL och Konstella, i enlighet med den nya lagen. Så här hanterar vi mejladresser och
andra personuppgifter på SKL :
https://skl.se/tjanster/omskl/dataskyddinomskl.16126.html
Se även information i anmälningslänken.
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