Protokoll fört vid Operatörslunch Nätverket för Elektroniska Affärer
Nr:
1-2012
Datum: 2012-10-25
Plats: GS1 Sweden, Västra järnvägsgatan 15, Stockholm
Närvarande:
Josefine Russo, Bankgirot
Lars Gustavsson, Bankgirot
Cajsa Ahlinder, Visma Proceedo
Rickard Hansen, Visma Proceedo
Christer Rygaard, Expert Systems
Arne Candelius, Evry
Olle Stenlöv Palette
Anders Larsson, Itella
Monica Skoglund, Strålfors
Anders Larsson, Strålfors
Ali Salim, Compello
Joakim Billing, Expert Systems
Truls Gustafsson, Danske Bank
Leif Forsman, Logica
Rolf Lysfjord, Logiq
Jonas Rönngren, SEB
Kent Westerlund, Basware
Magnus Lindgren, Tieto
Peter Bengtsson, Tieto
Peter Lynghav, Handelsbanken
Ulrica Storset, NEA
Anmält förhinder:
Sarah Hysén, Swedbank
Thomas Mylly, Nordea
Eva Hervidsson, Nordea
Daniel Lindström, Danske Bank

NEA hade bjudit in operatörerna till en lunch för att undersöka intresset för Operatörssamverkan.
Ulrica Storset informerade lite om konkurrenslagstiftningen och principerna för samverkan.
• 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.
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• 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.
Operatörerna ställde sig positiva till samverkan och beslutade att bilda en arbetsgrupp inom
NEA för Operatörssamverkan. Till en början ska Ulrica Storset ta på sig rollen som driver i gruppen, som sedan kan komma att ersättas av en Operatör. Lämplig mötesintervall är ca var 8:e
vecka.
Vad är en Operatör?
Den första punkten som avhandlades var: Vad är en Operatör och vilka ska få vara med?
NEA:s arbetsgrupper är till för NEA:s medlemmar, vilket innebär att man behöver vara medlem i
NEA för att kunna delta. http://www.nea.nu/bli-medlem/ (Gå med nu så bjuder vi på det som är
kvar av 2012 om ni inte redan är medlemmar i NEA).
Gruppen är endast för Operatörer. Vi bestämde att titta på en definition för Operatörer och utgår
från de grundkriterier som definieras i EESPA:s samarbetsavtal. Monica Skoglund, Olle Stenlöv
och Rolf Lysfjord tittar på det till nästa möte.
Samtrafikavtal
Gruppen beslöt att ta fram ett mallavtal för samtrafik. Vi utgår från ett avtal vi en gång försökte få
fram inom NEA samt EESPA avtalet. Leif Forsman, Arne Candelius och Anders Larsson tar fram
ett första utkast till nästa möte.
Kataloger och adresseringsprinciper
Gruppen beslöt att titta på en infrastruktur för en katalog och adresseringsprinciper. Joakim Billing, Olle Stenlöv, Andreas Larsson, Josefine Russo och Kent Westerlund tittar på ett första utkast till nästa möte.
NEA Index
NEA index är en av de produkter NEA tar fram som mäter utvecklingen inom eAffärer. Ulrica bad
operatörerna att prioritera att rapportera in sina siffror eftersom det är många som tittar på NEA
index för att mäta utvecklingen. NEA index är intressant inte minst operatörerna själva som lätt
kan räkna ut sin egen marknadsandel och mäta sin egen utveckling. Ulrica ska se över kontaktuppgifterna för NEA index, så att mailen kommer rätt och skicka ut mer information om vad vi
mäter och varför vi gör det. Operatörer som idag inte är med och rapporterar till NEA index är
varmt välkomna att börja göra det!
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Certifiering
Ali Salim lyfte punkten om Certifiering som en kvalitetstämpel på Operatörerna. Gruppen ställde
sig avvaktande till det och prioriterade ner den punkten till förmån för de andra, men är öppna för
att titta på frågan igen längre fram.
Diskussionspunkter
Gruppen diskuterade PEPPOL och EESPA – inga actions där just nu.
Nästa möte
15/1 kl. 13-15 på SEB, Kungsträdgårdsgatan 8.
Mötet avslutades
Vid protokollet:
……………………………..
Ulrica Storset
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