Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, NEA
Workshop om kataloger och adresseringsprinciper
Nr: 2-2014
Datum: 2014-02-13
Plats: Basware, Gustavslundsvägen 141A, Bromma. Protokoll: Anna Amgren

Närvarande:
1 Dick Andersson, Basware
2 Kent Westerlund, Basware
3 Cajsa Ahlinder, Visma
4 Henrik Möller InExchange
5 Olle Stenelöv, Palette
6 Ola Jonsson, Scancloud
7 Lars Gustavsson, Bankgirot
8 Gunilla Gezelius, Bankgirot
9 Stefan Winbo, Strålfors
10 Leif Forsman, CGI
11 Peter Bengtsson, Tieto

1. Principer för Operatörssamverkan:
Syftet med arbetsgruppen är att inom ramen för NEA skapa en oberoende och neutral
plattform där Operatörerna kan samverka för att främja ett ökat användande av eAffärer.
Operatörerna sätter agendan och driver frågorna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det måste vara frivilligt att delta.
Ett företag får inte straffas för att det inte deltar.
Det får inte förekomma någon diskussion om priser, uppdelning av kunder eller
produkter, bojkotter eller om marknadsandelar.
Om en deltagare anser att gruppen är på väg att börja diskutera otillåtna ämnen
måste ämnet bordläggas till dess att juridiskt sakkunnig kan ge ett utlåtande.
Möten skall hållas i enlighet med en dagordning som har fastställts i förväg, samt
dokumenteras i protokoll som upprättas omedelbart efter mötet.
Tester eller datainsamling skall styras av avtal som har utarbetats i samråd med
juridiskt sakkunnig.
De rekommendationer som ett utskott eller arbetsgrupp utfärdar är bara
rekommendationer.
Det står varje enskilt företag fritt att fatta oberoende och konkurrenskraftiga beslut.
Allt som utvecklas måste vara frivilligt att använda.

2. Godkännande av tidigare protokoll
Protokoll från mötet 2013-11-26 och 2014-01-29 godkändes.
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Uppgift till det här mötet:
•
•

Vilken information vill ni ska finnas med i katalogen?
Hur ska informationen användas? Identifiera användningsfall och aktörer.

Hur går vi vidare?
1:a steget: Katalogen:
1:1: Operatörnas möjlighet att slå själv
1:2 Möjlighet för operatör att presentera för sina kunder
2:a steget: Routing

Case när det gäller eFaktura i första skedet:
Leverantör vill hitta en specifik kund (infokrav på kund/köpare)
Vad ska nycklarna vara?
•
•
•

Namn, adress*
Org. Nummer*
GLN

Vad ska svaret vara när man får en träff?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktuppgift*
eAdress*
Operatör*
Format
Kräver godkännande (ja/nej)
Kräver testfaktura (ja/nej)
Har kontroller
Fritext
Hantera bilaga*

*Obligatoriska fält
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Kund vill hitta specifik leverantör (infokrav på utställare/leverantör)
Vad ska nycklarna vara?
•
•
•
•

Namn, Adress*
Bankgiro
Org. Nummer*
GLN

Vad ska svaret vara när man får en träff?
•
•
•
•
•

Kontaktuppgift*
eAdress*
Operatör*
Fritext
Hantera bilaga*

*Obligatoriska fält
Ett alternativ per fält. -Ja.
Ska de som är både utställare och mottagare finnas som dubbletter? Efter diskussion -Ja.
Se över regler för PUL.
Uppdatering ansvarars av den operatör som har lagt upp posten. Det ska finnas tydliga
regler för hur snabbt poster ska uppdateras.
Access
Vilka ska få access till registret?
-

Operatörer (enligt ett nytt regelverk och inte inom NEA:s ramar), enligt regelverket
som sätts upp.
Ingen av närvarande operatörer såg problem med ett gemensamt register.
Registret ska inte vara beroende av utomstående finansiering.
Registret ska vara primärt svenskt men stänger inte igen för utlänska operatörer.

Nästa möte:
Uppgift till nästa möte:
•
•
•

Vad kan det kosta att skapa registret?
Ge exempel på möjlig driftpartner? (som inte är operatör.)
Ta fram 20 exempel på regler för registret.

11 mars hos Palette kl. 12.00 - 15.00.
Palette Software & Consulting AB, Forumvägen 14, vån 18, 131 04 Nacka
Telefonnummer till Olle Stenelöv (Palette): 063-140169/070-6969 073 (även 063-numret går
till mobilen). Ät innan eller ta med lunchlåda.
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