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Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från möte 2008-09-04
Referens Åtgärd
Ansvarig
ESAP 6 version 2.7 rekommenderas till Styrgruppen som SFTI
3§
KWH för vidare
till Styrgruppen
PM med underlag avseende framtida versionshantering till nästa möte Tekn. kansliet
4§
Intressanta länkar/mer information:
SFTI-dokument
– allmän information publiceras på http://www.sfti.se/ (på förstasidan)
– Beredningsgruppens aktuella arbetsdokument publiceras på http://www.sfti.se/ under
”Pågående arbeten” (se längst ner på sidan).
– Länk till Svefaktura inkl verifieringstjänst: http://www.svefaktura.se/
– SKL cirkulär: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
GS1/ESAP
Allmän info finns på http://www.gs1.se/
– Se under ”Elektronisk handel” för information om specifikationer (ESAP) med mera
– Se under ”Elektronisk handel”, ”Klassificering ”för information om UNSPSC
NEA
Allmän information finns på http://www.nea.nu/
– Se under ”NEA-Dokument” för informationom NEAs e-kommunikationsavtal 2007
ESV
– Information om fakturainförandearbetet i myndigheterna: http://www.esv.se/e-fakturering
– Information till näringslivet om Svefaktura-införandet http://www.e-fakturera.nu
– Slutrapport Införande av elektroniska beställningar i staten
VERVA – Information om Vervas arbete med
– elektronisk handel (slutrapport): http://www.verva.se/e-handel
– föreskrifter: http://www.verva.se/publikationer/foreskrifter/
Regeringens Handlingsplan för eFörvaltning
Nutek/Handlingskraft med IT – http://www.nutek.se/sb/d/122
CEN workshop BII – http://www.en.ds.dk/bii/
EU-kommissionens initiativ ePractice – http://www.epractice.eu
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Möte med SFTI Beredningsgrupp
Tid
Tisdagen den 4 september 2008 kl 09.30-14.15
Plats
Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm.
Lokal: Runda rummet, plan 12.
Deltagare:
Ulf Borg (UB), Sunne kommun, ordförande
Thomas Altinell (TA), Agresso AB
Per Carlsson (PC), Sigtuna
Per Danielsson (PD), Apoteket AB
Lars Dykert (LD), LRD Revision och Rådgivning
Axel Eriksson (AE), Servera R&S AB, tel
Ingemar Fixander (IF), Menigo
Martin Forsberg (MF), SFTI tekniska kansli
Anne Hammar (AH), Aditro
Hillevi Hedberg (HH), Tyresö kommun
Eva Karlsson Mujnovic (EKM), InExchange
Ewa Klevebro (EK), Expert Systems

Anneli Krube (AK), Lidingö stad
Sören Lennartsson (SL), SFTI tekniska kansli
Elisabeth Lindman (EL), ltVästmanland
Agnetha Mohr (AM), Borås stad
Peter Norén (PN), ESV
Stefan Norr (SN), Logica
Thomas Pettersson (TP), SFTI tekniska kansli
Anders Nyström (AN), ESV
Carl-Johan Rasch (CJR), Malmö stad
Anna-Karin Wahlström (AKW), Eskilstuna
Tomas Wennebo (TW), GS1 Sweden
Kerstin Wiss Holmdahl (KWH), SKL

1. Inledning
Ulf Borg öppnade mötet.
PC och AKW utsågs till justerare av dagens protokoll.
Förslaget till dagordning godkändes.

2. Föregående möten
Beredningsgruppens protokoll från föregående möte, den 21 maj 2008, godkändes.

3. ESAP/SFTI 6
Som aviserades vid föregående möte med Beredningsgruppen har GS1 färdigställt version 2.7 av ESAP 6
under sommaren. Dokumentationen har funnits tillgänglig på GS1s webb och den har föreslagits för
antagande som SFTI.
TW presenterade nyheterna i version 2.7, där de mest framträdande är
– i prislista: Artikelmarkering (T0142); term för kodning av speciell egenskap eller innehåll (T1338),
referens till varukorg (T1333), Referens eller textinstruktion till leverantören (T1334 resp T1336).
– i faktura: Ändrat namn för T0290/T0278 - motiv för skattebefrielse som kod eller klartext.
– i avrop: Tydligare definition av T0240 Fakturaadressat (NAD+ITO) - adress där fakturan skall
administreras.
– i Faktura/leveransavisering: ökad tydlighet avseende T0047 referens till avrop/T3322 Referens till
orderrad - obligatorisk i debetfaktura då raden avser avropad artikel i 6.1.3 samt levererad artikel.
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Beslut. Beredningsgruppen beslutade att rekommendera ESAP 6 version 2.7 till Styrgrupp för
fastställande som SFTI.
I anslutning till presentationen föreslogs att frysa vidare utveckling av ESAP 6 i 1+1 år. Denna del av
förslaget överfördes för att hanteras inom ramen för det allmänna beslutet om SFTI versionshantering, se
punkt 4 nedan.
AE pekade på att en uppföljning behöver göras av hur ordersvar används och tolkas, i synnerhet då det
innebär en förändring i förhållande till ursprungligt avrop. Hans erfarenhet är att ett antal köpare inte tar
till sig den information som lämnas i meddelandet för ordersvar. Exempel på åtgärder kan vara att utbilda
och att följa upp om systemlösningarna har tillräcklig tydlighet vid orderändring.

4. Versionshantering
Över åren har ett antal versioner av meddelandespecifikationer fastställts som SFTI, däremot har inga
äldre versioner dragits in. I många fall innebär nyare versioner bara tillagda funktioner men vissa äldre
specifikationer är inte längre lämpliga att använda, exempelvis de fakturaversioner som baserats på den
gamla mervärdesskattelagen. Även om e-handelslösningarna hanterar versioner parallellt kan de många
alternativen skapa oönskade valsituationer för användare.
GS1 anger versionsnummer såväl på ESAP som på affärstransaktioner, ESAP-versionen representerar
”summan” av ingående affärstransaktioners versioner. ESAP anges med två siffror (exempel: ESAP 2.7),
medan affärstransaktion anges med tre (exempel: Avrop 2.40) – den tredje siffran, ”hundradelen”,
används bara för rättningar/justeringar som inte påverkar tolkningen av transaktionen. Med vissa
undantag, som partskvalificerare och meddelandetypskod som påverkar profilfunktionen, är dock
kodlistorna undantagna från versionshanteringen. En fråga är om regler behövs för kodlistors
uppdateringsfrekvens.
De många versionerna kan försvaga införande av SFTI om köparna inte är klara över vad resp version
innebär. Lösningsutvecklare väntar med att implementera en ny version tills det finns kundkrav, å andra
sidan är ju motivet för att göra en ny version att den skall tillföra nytta. Det finns också en praktisk fördröjning innan en ny version är införd, vilket gör att det kan dröja ett år innan den finns implementerad
hos både säljare och köpare. Även om SFTI inte kan styra över användarnas val finns det ändå skäl att
tydligare rekommendera vad som bör användas, framför allt när användare skall etablera nya ehandelsrelationer. Det finns också anledning att ge tydligare råd när det gäller hur krav skall ställas vid
upphandling, t ex kan det vara lämpligt att skriva ut lägsta (=äldsta) godtagbara version, versionen kan
dessutom anges branschrelaterat. Som exempel bör version 2.4 av ESAP 6 anses vara minimum generellt.
Deltagarna efterlyste en sammanställning med funktionell översikt/jämförelse av versioner, gärna som
branschrelaterade profiler.
Beslut. Tekniska kansliet tar fram PM med underlag, t ex i form av en funktionsmatris, för diskussion av
framtida versionshantering till nästa möte med Beredningsgruppen.

5. Fulltextfakturan
TP rapporterade från översynen av SFTI fulltextfaktura som skall revideras enligt föregående mötes
beslut. Avsikten är att ta fram en ny version som dels uppdateras med senare tids ESAP-versioner, dels tar
hand om ett antal tillkommande krav som förts i olika sammanhang fram av användare. Bland öppna
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frågor är om fulltextfakturan skall hållas knuten till ESAP eller kunna användas fristående, om den skall
begränsas till fakturering av artiklar eller även stödja tjänster med friare beskrivning, liksom i vad mån det
är önskvärt/lämpligt att koordinera fulltextfakturan med andra standarder, t ex genom en övergripande
datamodell.
Gruppen har haft ett möte, fler intresserade är välkomna att anmäla sig till TP.
Målet är att ha förslag framme till nästa möte med Beredningsgruppen.
6. Statusrapport från grupper
6a. Ag Webbhandel
För denna punkt hänvisades till eftermiddagens workshop som skall behandla olika utformningar av
kommunikationslösningar, med inriktning framföra allt på behov av enkelhet och säkerhet vid olika
inloggningsförfaranden.
Arbetsgruppen har dessutom kvar att beskriva koppling mot order eller avropskopia, samt ev belysa vissa
upphandlingsmässiga förutsättningar.
6b. Ag Känslig information
KWH berättade att arbetsgruppen börjat med att gå igenom lagregler och undersökt känsligheten i de olika
transaktionerna i SFTI. Känslig informationen är framför att personanknuten; i någon mån kan det även
finnas affärsinformation som behöver skyddas.
Problemen uppstår framför allt vid kombination av olika uppgifter, och i det nu aktuella analyssteget
undersöker arbetsgruppen, med utgångspunkt i processbeskrivningar, i vilka situationer sekretessbehov
kan uppkomma. Fokus blir huvudsakligen på den interna hanteringen, känsligheten i samband med
kommunikation är mer begränsad.
Fler praktiska exempel efterlyses för illustration av frågeställningarna.
6c. Ag e-Katalog
Arbetet i denna grupp avvaktar utveckling av elektronisk utväxling inom upphandlingsprocessen och
avropsprocessen med anledning av ny upphandlingslag
Kataloger kommer även att testas gränsöverskridande i projekt PEPPOL (se punkt 7f nedan).
6d. e-handelskatalog
En specifikation för katalogtjänst vid e-handel togs fram inom SFTI för två år sedan, men det har visat sig
svårt att få till stånd implementering av en sådan. I samband med förra mötet med Beredningsgruppen
ordnades en workshop för att samla in tankar om olika handlingsalternativ. Deltagarna i workshopen
önskade fortsatt aktivitet i SFTI för att föra frågan framåt och man rekommenderade att tekniska kansliet
gör en demolösning att visa hur en katalogtjänst kan användas.
ESV har erbjudit att demon kan bygga på den motsvarande katalog som ESV använder för myndigheterna.
6e. Ag Upphandling
KWH rapporterade från upphandlingsgruppen som haft möte föregående vecka. Bland uppgifterna ingår
att undersöka hur nya upphandlingslagstiftningen påverkar SFTIs specifikationer men också hur
e-upphandling bör bedrivas generellt, från annonsering och hela processen därefter t.o.m. faktura. Det är
framför allt den nya lagens effekter som diskuteras, den påverkar mest systemen internt snarare än
informationsutbytet mellan systemen.
Gruppen har granskat de upphandlingsprofiler som är under utveckling i CEN workshop BII (se punkt 7f
nedan) och lämnat synpunkter på hur de för håller sig till arbetssätt i Sverige.
Gruppens nästa möte är den 5 december. I gruppen har hittills bara upphandlingsansvariga deltagit.
Leverantörerna kommer att bjudas in till möten senare.
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6f. Leverantörsanslutningsgrupper
TP rapporterade från arbetet med de olika leverantörsanslutningsgrupperna:
– Bevakning: Mappning av branschens krav har gjorts mot Fulltextfaktura och Svefaktura. Den 9
september hålls ett möte för avstämning av införandestatus; parallellt söks intresserade köpare för att
bygga upp ökat kundtryck.
– Data/IT: För dessa har ESAP 6 valts. Fyra av dess affärstransaktioner trimmats ner för att motsvara
branschkraven och de är nu ute på remiss. Bland problem som noterats är frekventa prislistebyten (inkl
artikelbyten).
– Drivmedel: Tre leverantörer är klara att köra Fulltextfaktura och Svefaktura; en avstämning är planerad
till oktober.
– Telefoni: Här sker ett löpande arbete avseende ESAP 9.1, fr a med prislista och periodisk faktura, för
förankring och hantering av frågor.
– Apoteket: Är klara att köra ESAP 6.1 och 6.3; arbete pågår med avropskopia och eventuellt kommer
också Fulltextfaktura att erbjudas. Vidare finns meddelande för hantering av partsinformation. Apoteket
söker fler köpare för att kunna öka de elektroniska flödena.
– Inköpskort: e-fakturering av köp med inköpskort (motsvarande) är en fråga som aktualiserats på nytt.
För staten del har Riksgälden slutit ramavtal (träder i kraft 1 januari 2009) som kräver elektronisk
fakturering. Flera kortoperatörer är på gång med erbjudanden om köpprocesser baserade på användning av
kort.
För SFTIs del är frågeställningarna är inte begränsade till enbart det elektroniska meddelandeformatet;
anslutande frågor omfattar även restriktioner vid kortanvändning, hantering av kvitton och redovisning av
mervärdesskatt. Ämnet kommer att bli föremål för diskussion vid ett antal leverantörskontakter under
hösten samt vid den kommande projektledarträffen. Eventuellt kommer en särskild arbetsgrupp att bildas
för att utveckla lösningsförslag.

7. Informationspunkter
a) Styrgruppen
KWH informerade om att SFTI Styrgrupp den 9 juni fastställt Beredningsgruppens rekommendationer
avseende enkel e-order, Handledning för Svefaktura, Tekniskt kuvertet baserat på Standard Business
Document Header till stöd vid meddelandetransport, samt NEAs e-kommunikationsavtal. Beträffande
handledningen hade Styrgruppen begärt ett redaktionellt förtydligande för att framhäva att Svefaktura Bas
respektive utökad utgör samma standard.
Styrgruppens kommande möte är i morgon varvid besluten från dagens Beredningsgruppsmöte behandlas
(fastställelse av ESAP 6 ver 2.7).
b) Statens e-arbete
PN hänvisade till måldatum för statens satsning på e-fakturering, den 1 juli 2008, och meddelade att 98 %
av myndigheterna då vara klara att ta emot e-fakturor och 99 % var klara att skicka; all myndighetsintern
fakturering är elektronisk.
ESV har avlämnat rapport över införandeuppdraget. Nu fokuseras på leverantörsanslutning och bland
annat kommer en serie frukostseminarier att hållas i oktober.
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Arbetet med e-inköpsarbete pågår enligt plan, uppdraget sträcker sig till 1 okt. ESV jobbar på att internt
bereda en upphandling av infrastruktur och –tjänster, synkroniserat med synkas med ekonomiadministrativa system. Arbetet beräknas ta cirka ett år. Intresse finns även från kommuner och landsting
och det skall undersökas om det är möjligt att göra upphandling centralt. I övrigt väntar ESV på att få
regeringsbeslut på att gå vidare enligt tidigare lämnat förslag.
c) NEA
NEA panerar ett säkerhetsseminarium planeras den 16 okt.
Bland pågående arbeten finns en grupp som utvecklar tredjepartsavtal.
d) GS1 Swedens projekt
En ny version tjänsten för artikelinformation har tagits fram, med både EDIFACT- och XML-format;
tjänsten har f n cirka 1.100 användare.
GS1 samlar information i 27 datapooler i världen, och användare kan prenumerera på information i dessa;
intresse finns bland annat inom hälsovårdsområdet.
GS1 driver även ett europeiskt projekt för distribution av livsmedelinformation, och detta har även
koppling till säkerhets- och spårbarhetsfrågor inom medicin.
I Validoo har nu utveckling påbörjats av en tjänst för partsinformation.
Genom e-Procurement i Europa siktar man på användning av GS1-systemet i standarder för samspelet
offentlig och privat sektor.
e) UN/CEFACT
I UN/CEFACT är det fr a grupperna TBG1 (handelsmeddelanden), TBG6 (upphandling) samt TBG19 (eGovernment) som har intresse. SFTI bevakar dessa, men vad gäller att föra in svenska krav drivs detta
arbete genom CEN/BII (se nedan) för att få en bättre europeisk samordning.
f) CEN
– Det tidigare samarbetet mellan nordeuropeiska länder i NES är överflyttat i CEN workshop BII. I denna
behandlas processer och meddelanden för hela upphandlingsprocessen, dvs såväl före som efter kontrakt.
Resultaten från BII kommer att föras in i UN/CEFACT.
BII innefattar även testverksamhet och utveckling av generella verktyg till stöd för meddelandeutväxlingen.
– Ett aktuellt initiativ är projektet PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line), som har bildats
av ett konsortium representerande nationella/regionala intressen i åtta länder samt Kommissionen, och
som har till syfte att etablera elektronisk upphandling för den offentliga sektorn. Projektet kommer att
använda BII-standarderna för sina piloter.
– Inom CEN workshop eInvoicing2, som arbetar med att främja e-fakturering och bidra till samordnad
förståelse och tillämpning av EUs fakturadirektiv.
– En närliggande aktivitet är kommissionens expertgrupp för e-fakturering som tittar på hinder och
möjligheter till förenkling. Denna grupp har bl a föreslagit att e-fakturering skall bygga på avtal som de
kommersiella parterna utformar.
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8. Övriga frågor
a) Ett förslag till PM om hantering av energi och nät som separata fakturor introducerades men hann på
grund av tidsbrist inte behandlas.
b) KWH meddelade att information om höstens kurser (bl a Sveorder och EDI-avtal) finns publicerad på
webben.
c) Mötestillfällen (enligt tidigare beslut)
– torsdagen den 27 november 2008
– den torsdagen den 5 februari och tisdagen den 26 maj 2009.

Ulf Borg
ordförande

Sören Lennartsson
sekreterare

Justeras:

Per Carlsson

Anna-Karin Wahlström

