Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, NEA
Nr: 3-2014
Datum: 2014-03-11
Plats: Palette, Nacka

Närvarande:
1. Dick Andersson, Basware
2. Per Larsson, Opus Capita
3. Andreas Larsson, Opus Capita
4. Mattias Revelj, KnowE
5. Jessica Swedbank
6. Saman Tabatabai, SEB
7. Cajsa Ahlinder, Visma
8. Joakim Billing, ReadSoft
9. Olle Stenelöv, Palette
10. Gunilla Gezelius, Bankgirot
11. Stefan Winbo, Strålfors
12. Peter Bengtsson, Tieto
13. Anna Amgren, NEA
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 201-02-13 godkändes.
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Uppgift till det här mötet:
•
•
•

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

Tidigare möten diskuterades och det fanns olika åsikter om det ska vara ett öppet register för
slutkunder eller om det ska vara upp till operatörerna att skapa ett gränssnitt mot
slutkunderna.
Exempel på områden som behöver regleras:
-

Vilka får vara med
Kostnadsutvecklingen i gruppen
Uppdatering av register
Om någon missköter sig
Hur ska det driftas
Kundsök
Hur får vi fatta beslut inom gruppen

Man behöver dela upp arbetet i mindre arbetsgrupper för att komma vidare. Men först
behöver målet med hela projektet sättas.
Det diskuterades även om arbetet ska ske inom NEA eller i en egen fristående grupp.
Arbetsgruppens uppgift: Ta fram huvudsyftet med registret
Startmöte för gruppen: 140311, Olle samankallar till nästa möte i arbetsgruppen.
-

Dick Andersson, Basware
Joakim Billing, ReadSoft
Andreas Larsson, Opus Capita

-

Stefan Winbo, Strålfors
Peter Bengtsson, Tieto
Saman Tabatabai SEB (saman.tabatabai@seb.se) eller Jonas Palm
Olle Stenelöv, Palette

Arbetsgruppen träffas så många gånger som behövs. Resultatet av arbetet mailas till
Operatörssamverkan med hjälp av Anna Amgren/NEA senast 29/4.
Nästa möte för Operatörssamverkan: 6 maj kl. 12.30-15.30, Opus Capita,
Englundavägen 7, Solna
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