Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, Nätverket
för Elektroniska Affärer
Nr:
1-2013
Datum: 2013-01-15
Plats: SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Närvarande:
Josefine Russo, Bankgirot
Cajsa Ahlinder, Visma Proceedo
Peter Bengtsson, Tieto
Arne Candelius, Evry
Anders Larsson, Itella
Mårten Näslund, Itella
Anders Larsson, Strålfors
Ali Salim, Compello
Joakim Billing, Expert Systems
Thomas Mylly, Nordea
Lars-Göran Andersson, GeBC
Jonas Edlund, Pagero
Leif Forsman, Logica
Rolf Lysfjord, Logiq
Jonas Rönngren, SEB
Peter Bengtsson, Tieto
Sarah Hysén, Swedbank
Mårten Köllerström, InExchange
Thordur Erlingsson, InExchange
Ali Salim, Compello
Klas ”Basse” Petersén, Compello
Daniel Lindström, Danske Bank
Caroline Alpgård, Logiq
Ulrica Storset, NEA
Anmält förhinder:
Monika Skoglund, Strålfors

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.
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• 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.
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.
2. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
3. Vad är en Operatör?
Den första punkten som avhandlades var: Vad är en Operatör och vilka ska få vara med i arbetsgruppen för Operatörssamverkan?
NEA:s arbetsgrupper är till för NEA:s medlemmar, vilket innebär att man behöver vara medlem i
NEA för att kunna delta.
Arbetsgruppen består av: Monica Skoglund, Strålfors, Olle Stenlöv, Palette, och Rolf Lysfjord,
Logiq, som presenterade ett förslag på definition vad en Operatör är (bilaga 1).
Gruppen diskuterade syfte, mål och ambitionsnivå gällande definitionen eftersom den kommer
att få stor åverkan, inte bara gällande vilka som kan vara med i arbetsgruppen, utan också i avtalsskriningar med kunder och samarbetspartners.
Ev. återkoppling gällande definitionen av vad en Operatör är mailas till Rolf Lysfjord
(Rolf@Logiq.no) senast 28 februari.
4. Samtrafikavtal
Gruppen har beslutat att ta fram ett mallavtal för samtrafik. Arbetsgruppen består av: Leif Forsman CGI, Arne Candelius, Evry, Anders Larsson, Strålfors och Olle Stenlöf, Palette som presenterade ett första utkast till förslag. (bilaga 2)
Ambitionen och grundtankar är att avtalet ska klargöra parternas ansvar. Det ska ej vara för
komplext eller omfattande. Det ska vara på engelska, men vara ”svenskt”. Avtalet ska vara en
mall som vid behov kan modifieras. Tekniska bilagan kan uppdateras separat.
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Ev. återkoppling gällande samtrafikavtal mailas till Leif Forsman (leif.forsman@logica.com) senast 28 februari.
5. Kataloger och adresseringsprinciper
Gruppen har beslutat att titta på en infrastruktur för en katalog och adresseringsprinciper. Arbetsgruppen består av Joakim Billing, ExpertSystems, Olle Stenlöv, Palette, Andreas Larsson,
Itella, Josefine Russo, BGC och Kent Westerlund, Basware som presenterade sina tankar kring
principer för ett första utkast.(bilaga 3)
Gruppen diskuterade syfte, mål och ambitionsnivå samt tekniska och affärsmässiga hinder.
Ev. återkoppling gällande samtrafikavtal mailas till Josefine Russo (josefne.russo@bankgirot.se)
senast 28 februari.
6. NEA Index
NEA index är en av de produkter NEA tar fram som mäter utvecklingen inom eAffärer, vilket är
intressant och relevant information för många. Under 2012 har NEA tyvärr inte kunnat komma ut
med något NEA index pga bristfällig rapportering och har i ren desperation nu upprättat en ”shitlist” över de operatörer som inte har rapporterat in sina siffror. Vänligen rapportera in era siffror
så att vi kan leverera NEA index.

Operatörer som idag inte är med och rapporterar till NEA index är varmt välkomna att börja göra
det. Avtal fås av Ulrica Storset, NEA.
7. Övriga frågor
Övriga frågor som lyftes och ventilerades:
• Certifiering - hold
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• PEPPOL – inte så mycket att säga om just nu
• EESPA – bra idé om någon kan föra över information från EESPA som behövs diskutera i
detta forum för att få ett nordiskt perspektiv.
8. Nästa möte
21/3 kl. 13-15 återkommer med lokal senare, troligen på Swedbank
21/5 kl. 13-15 återkommer med lokal senare, Nordea eller Handelbanken?
9. Mötet avslutades
Vid protokollet:
……………………………..
Ulrica Storset
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