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Till deltagare i
SFTI Beredningsgrupp

Kallelse till möte med SFTI Beredningsgrupp
Vi bjuder in till möte med SFTI Beredningsgrupp:
Tid:
Onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 09:30 - 15:00 ca. Därefter en
workshop till kl 16.
Plats:
Hörsalen

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm, Lilla

Beredningsgruppsmötet startar 09:30 och pågår fram till kl 14:40, med efterföljande
kaffe. Därefter ordnas en workshop om krav på stilmall för visualisering av PEPPOL
BIS Billing 3-fakturan och denna pågår en timma, till cirka kl. 16:00. Det är viktigt att
denna blir användarvänlig samtidigt som all information i e-fakturan ska finnas att ta
del av.
På morgonen serveras kaffe från kl. 9:00, varefter förmiddagen ägnas åt möte enligt
agenda som framgår nedan.
Efter sedvanlig inledning återkopplar vi om Styrgruppens beslut baserade på förra
beredningsgruppsmötet.
Därefter går vi in på frågor kring den nya e-fakturan , PEPPOL BIS Billing 3 och den
stödjande dokumentation som tas fram inom SFTI. Vi presenterar även andra
PEPPOLBIS meddelanden som kommer i ny version. Det är även dags att se på
katalogen i upphandlingsförfarandet, den s.k Pre award-katalogen.
Arbetet med en katalog i cellstrukturerat format är nu klart och presenteras på mötet.
Syftet är att förenkla för leverantörer som inte hanterar Edifact eller XML
meddelandena för pris-och produktinformation.
Det ges även information från ett antal olika arbetsgrupper och pågående arbeten; bla
presenteras den nya handledningen om Krav på e-handel vid upphandling av varor och
tjänster.
En presentation ges kring XBRL för ekonomisk information och ev roll för SFTI
kring detta.
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Praktiska arrangemang
Beträffande de praktiska arrangemangen för dagen:


Vi bjuder gärna på lunch men måste förbeställa alla måltider. Ni som önskar
lunch i samband med Beredningsgruppens möte måste därför anmäla det
senast den 17 oktober till Lena Jerreman, lena.jerreman@skl.se



I annat fall går det att anmäla deltagande vid Beredningsgruppens möte senare.
Sänd då anmälan till lena.jerreman@skl.se

Välkomna till beredningsgruppsmötet och efterföljande workshop!
Med vänlig hälsning,
Eva Wärnå och Kerstin Wiss Holmdahl
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SFTI Beredningsgrupp 24 oktober 2018 – Förslag dagordning
Tid

1 Inledning

Ordföranden

5

Ordföranden

5

– Mötet öppnas; praktiska arrangemang för dagen
– Val av ordförande för dagens möte
– Val av 2 justerare
– Fastställande av dagordning
2 Mötesanteckningar
Godkännande av protokoll från 24 april 2018
3 Styrgruppens åtgärder med anledning av
besluten vid föregående möte

Kerstin Wiss Holmdahl

15

a) Rekommendation om PEPPOL BIS
Billing 3

b) Publicering av nytt katalogverktyg
c) Ev. arbete på BIS 63A Invoice
Response

60

4 PEPPOL BIS Billing 3
Åtgärder med anledning av nya e-fakturan:
a) Införande- och spridningsaktiviteter
b) Verktyg och tekniskt stöd från SFTI
c) Behov av stödjande meddelanden, t. ex.
fakturapåminnelse och kvittens
d) Behov och önskemål från användarna

Kerstin Wiss Holmdahl
Sören Pedersen
Martin Forsberg

Information, diskussion.
Paus 10:55-11:05
55

5 PEPPOLs övriga meddelanden i version 3
Information om arbetet och hur de svenska kraven
hanterats. Kallelse av arbetsgrupp för granskning.
När behöver SFTI ta beslut om rekommendation?
Information, diskussion.
Lunch 12:00-13:00

Kerstin Wiss Holmdahl
Thomas Pettersson
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Tid
15

6 Katalog i cellstrukturerat format
Verktyget för inhämtning av kataloger med mall i
cellstrukturerat format har publicerats.
Inbjudan till användning.

Kerstin Wiss Holmdahl
Thomas Pettersson

Informationspunkt.
Thomas Pettersson

5

Thomas Pettersson

5

Kerstin Wiss Holmdahl

5

10 Upphandling – Pre award-katalog m.m
Informationspunkt

Kerstin Wiss Holmdahl

5

11 Handledning krav på e-handel
Uppdaterad version finns för publicering.

Kerstin Wiss Holmdahl

15

7 Samordnad varudistribution
Meddelande för Transportavisering finns framme.
Behov av tester, användning i PEPPOL-nätverket.
Informationspunkt.
8 Läkemedelsbeställningar
Verksamhetskrav på identifiering och koppling till.
GTIN?
Informationspunkt
9 Tolktjänster
Informationspunkt

Informationspunkt.
12 Leverantörsprövning med ESPD

Jeanette Löfgren
Kerstin Wiss Holmdahl

5

Informationspunkt
13 XBRL för standardiserad ekonomisk
information
Status på arbetet med informationsmodell och
överföring av ekonomisk information till
Riksrevisionsverket presenterades förra mötet.
Information om fortsättningsarbete och
diskussion om SFTIs roll i detta.

Martin Völcker

15
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Tid
20

14 Övriga informationspunkter
a)
b)
c)
d)
e)

Styrgruppen
DIGG
SKL
Upphandlingsmyndigheten
NEA

Kerstin Wiss Holmdahl
Sören Pedersen

Ordföranden

5

16 Övriga frågor

Ordföranden

5

17 Mötet avslutas

Ordföranden

15 Beredningsgruppens kommande möten
2019
Förslag:
– 5 februari
– 7 maj
– 22 oktober

Efter beredningsgruppens möte serveras kaffe och därefter äger en workshop rum från
kl 15:00 om med syftet att samla in användarönskemål och -krav på den stilmall som
SFTI ska ta fram för visualisering/presentation av fakturor enligt formatet PEPPOL
BIS Billing 3.
Workshopen äger rum i samma lokal som Beredningsgruppens möte.

