Inbjudan till köpare i den
offentliga sektorn

E-handelsdag 2021 – vad händer på
e-handelsområdet?
9 november 2021 på distans

www.SFTI.se

Välkomna till e-handelsdagen den 9 november 2021!
Under årens lopp har SFTI:s e-handelsdagar anordnats med två dagar som innehållit
erfarenhetsutbyte och information med fokus på effektiva offentliga inköp med e-handel,
e-fakturering och e-upphandling. Bakom SFTI står Myndigheten för digital förvaltning
(DIGG), Kammarkollegiet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och
Upphandlingsmyndigheten. Förra året genomfördes på grund av rådande omständigheter
med Covid 19 enbart en halvdag i november via länk/ webb TV-sändning. Vi har bedömt
att det är lämpligt att göra på samma sätt även i år.
E-handelsdagen den 9 november blir således en halvdag då vi informerar om aktuella frågor
inom e-handel och SFTI, samt går igenom vilken information och vilket stöd som finns på
www.sfti.se , www.digg.se och www.upphandlingsmyndigheten.se
Målgrupp
E-handelsdagen riktar sig till er som arbetar med att effektivisera era inköp med hjälp
av elektronisk handel och e-fakturering i kommuner, regioner samt statliga
myndigheter.
Tid och praktiska upplysningar
E-handelsdagen äger rum den 9 november kl. 9:00-11:00. Den äger rum på distans; länk
kommer att sändas innan e-handelsdagen till er som anmält er.
Anmälan
Anmälan görs via denna LÄNK senast den 5 november.
E-handelsdagen är kostnadsfri.
För frågor som rör din anmälan vänligen kontakta SKR Konferens tel. 08-452 72 86, epost konferens@skr.se

Välkomna den 9 november!
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet, SKR och
Upphandlingsmyndigheten

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.
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E-handelsdag 9 november 2021
PROGRAM
09.00 – 09.30

Aktuellt på e-handelsområdet och
SFTI

09.30 – 10.00

Fördelar med Peppol och hur
kommer vi igång?

10.00 – 10.10

Paus

10.10 – 10.50

Genomgång av SFTI:s, DIGG:s
och Upphandlingsmyndighetens
webbplatser med den information
och stöd som finns

10.50 –11.00

Avslutande synpunkter, frågor

www.SFTI.se

