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Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, NEA 

Nr: 5-2015 

Datum: 2015-12-10 

Plats: CGI, Kista 

  

Anmälda till mötet: 

1. Peter Bengtsson Tieto 
2. Gunilla Gezelius Bankgirot 
3. Nicklas Stockhaus Bankgirot 
4. Leif Forsman CGI 
5. Gunnar Bjorklund Datainterchange 
6. Arne Candelius Evry 
7. Henrik Möller Inexchange 
8. Fredrik Rosenqvist Pagero 
9. Joakim Billing Readsoft 
10. Stefan Winbo Stralfors 
11. Jessica Wennstam Swedbank 
12. Jerker Lilliesköld eBuilder 
13. Magnus Karlsson Symbrio 
14. Lars-Göran Nilsson Scancloud 
15. Cajsa Ahlinder Visma 
16. Magnus Linnér Visma 
17. Adan Andersson Pagero 
18. Tony Linderoos Apix 
19. Sirwa Dilam Compello 
20. Anna Amgren NEA 

 
 

 

Agenda  

1. Principer för operatörssamverkan 

2. Kort presentation av deltagare 

3. Godkända föregående protokoll 

4. NEA register 

5. Regelverk för kundunik validering 

6. Operatörsforum i Norden 

7. Övriga frågor 

8. Nästa möte 
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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. Välkomnande och kort presentation av deltagare på mötet 

Ordförande Peter Bengtsson hälsar alla välkomna till mötet. 

 

3. Godkännande av tidigare protokoll  

Protokoll från mötet 2015-09-16 godkändes. 

 

4. NEA Register 

Leif Forsman redogjorde för arbetsgruppen arbete med Registret och gick igenom 

dokumentet som skickats ut innan mötet ” 151208_Metod för utbyte av 

partsinformation mellan operatörer.docx” – se bilaga. Inga invändningar gjordes och 

arbetsgruppen arbetar vidare med format och avtal som redovisas på näst möte i 

Operatörssamverkan. 

 

Några frågor/diskussioner som kom upp: 

- Apix och Tiete har tagit fram en pilot för partsutbyte i Finland. Den modellen har 

stora likheter med det som vi har tagit fram inom NEA. Vi kommer att ha en dialog 

med dem för att se om vi kan harmonisera modellerna. 

- Hur ofta ska man utbyta partsregister? – Det är upp till respektive part att komma 

överens om. 

- Kommer man att skicka uppdateringar eller ett helt nytt register? – Man kommer 

att skicka ett komplett register som ersätter tidigare, inga kompletteringar kommer 

skickas. 

- Varför är det bara fakturameddelandet som kommer att utbytas? – Vi vill ha 

någonting på plats så snart som möjligt och har därför kommit överens om att 

börja med fakturameddelandet. Vi vill sedan gå vidare med fler meddelandetyper 

men det kommer att vara valfritt att använda det om man vill. 
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5. Regelverk för kundunik validering 

Fråga: Kan och vill vi komma med en rekommendation från NEA? 

 

Tanke: 

”Innehållsvalidering bör inte gå till utställande operatör utan till utställaren av fakturan” 

 

Punkten är inte färdigdiskuterad så den förs vidare till nästa möte. Vi kanske tillsätter 

en ny arbetsgrupp för det här när registret är klart. 

 

6. Operatörsforum i Norden 

 

Danmark – Olle Stenelöv 

Digitaliseringsstyrelsen är sammankallande till ett Nemhandel aktörsmöte.  

Deltagare: samtliga som är aktiva ”accesspunkter” i Nemhandel men troligen även andra 

operatörer/intressenter är välkomna 

 Vid samma tillfälle hålls därefter ett möte med ”the big five”, eller VANS 

Deltagare: endast de som tillhör denna grupp 

- KMD 

- High jump 

- CGI  

- IBM 

- CSC 

- (Strålfors sitter även med via Postnord) 

Man har ett eget register kallat EDIR. Baseras på OIOXML och innehåller 

routinginformation och har funnits parallellt med Nemhandel. 

Diskussioner kring EDIR om det ska finnas kvar, förhållningssätt till PEPPOL och 

NemHandel m.m. 

 

Norge – Arne Candelius 

På väg mot PEPPOL 

www.Samtrafikk.no 

Avtal finns för utväxling. 

 

9 medlemmar (90% av marknaden) 

Våre medlemmer:  

- Basware 

- Compello 

- HighJump B2Bi 

- EVRY 

- iSYS 

- OpusCapita 
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- Logiq 

- Pagero 

- Strålfors 

Register Elma som sköts av Difi 

 

Finland – Peter Bengtsson 

Tieke operatorforum 

 Träffas 4-5 gånger om året 

 Tekniskt fokus 

 Hetaste frågan är registret 

 Andra frågor är format, ackar, Peppol 

Tieke e-invoice forum styrgrupp 

 Representanter från de tre grenarna: operatör, användare och software 

 Även representanter från myndigheter och banker 

 EU-frågor 

 Definiera en operator 

 Hetaste frågan framtiden av register 

 Anordnare seminarier en gång om året för alla intresserade kring E-faktura 

 

7. Övriga frågor 

- NEA Index  

Påminnelse till alla operatörer att rapportera in Index till NEA för helåret 2015. 

 

- Visma Procedo Standardkanalen 

Hur fungerar den? Cajsa förklarar och ombeds bifoga en skriftlig beskrivning till 

forumet. 

 

8. Avslutning och nästa möte 

Nästa möte i mars, 15/3 hos Strålfors. 


