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Information till NEA:s medlemmar

 

Stockholm 2014-11-25
 

 

Välkommen på NEAs Julkarameller den 3 december!

 

NEAs Julkarameller är vårt årliga event där vi sammanfattar vad som har hänt inom området e-affärer och under trevliga former har
chans att träffas och utbyta erfarenheter. Vi kommer att ha sessioner mellan kl. 13-16 och sen avslutar vi med ett trevligt mingel.

  

Se hela agendan här.

 

 

I år har vi dessutom bokat in Bo Dahlbom som tar siktet på framtiden. Bo är känd debattör och föreläsare om IT och Internets betydelse
som samhällsförändrare. Plats: Advokatbyrån Delphi, Regeringsgatan 30-32, Stockholm. Eventet är kostnadsfritt för NEAs medlemmar,
995 kr för icke medlemmar så sprid gärna informationen om eventet till andra! Boka dig via kansli@nea.nu

 

Teknisk kommittée har bildats för standard av e-faktura

Nu har det europeiska standardiseringsarbetet i CEN/TC 434 ‘Project Committee – Electronic Invoicing’ startat. I augusti initierades
bildandet av en svensk teknisk kommitée för att kunna påverka och representera svenska intressen. På det första mötet i Bryssel var
Karina Duvinger, GS1 och Martin Forsberg med som representanter från Sverige. Arbetet med att ta fram en europeisk standard
beräknas vara klart i december 2016.

 

Nationellt forum för e-faktura

Efter tre år har nu arbetet i EU-projektet EMSF gått vidare till nästa fas. Det nationella e-fakturaforumet har valt två representanter som
kommer att representera Sverige, dessa är: Peter Norén, ESV och Eva Hervidsson, Nordea
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De nya undergrupperna som speglar Bryssels arbetsgrupper är nu: 

- Standarder. Gruppledare - öppen post.
- Regelverk. Gruppledare: Kerstin Wiss-Holmdahl
- Koppling e-inköp. Gruppledare: Karina Duvinger

 

Vi ser gärna fler medlemmar i forumet, speciellt representanter från små och medelstora företag. Detta är ett öppet forum där även de
som inte är medlemmar i NEA är välkomna att delta, anmäl gärna intresse till kansli@nea.nu. Nästa möte blir i mars, se www.nea.nu för
datum.

 

Operatörssamverkan

Gruppen arbetar vidare för att skapa en neutral plattform för samverkan på den lokala marknaden mellan olika operatörer av
elektroniska meddelanden/processer. Arbetsgruppen tar även fram NEA index kvartalsvis som mäter utvecklingen av antalet
transaktioner inom e-affärer. Se NEA Index här. Nästa möte blir i slutet av januari, se NEA:s hemsida för datum. 

 

Programrådet

Gruppen ansvarar för att planera och genomföra NEA:s olika arrangemang i form av kurser, seminarier, webbinarer och konferenser.

 

I oktober hade vi ett säkerhetsseminarium tillsammans med SIG Security, en medlemsförening för säkerhetsföretag. Seminariet hade
fokus på ID-stölder och bolagskapningar. På plats och filmade var Ekonomi och Finans Nyheterna (EFN), se deras klipp här.

 

 

Juridik & Säkerhet

Vi fortsätter att bevaka vad som händer inom juridiska områden inom EU och delar med oss av erfarenheter hur det påverkar oss i
Sverige. Vi lämnar också feedback på förslag från EU Multistakeholderforum on eInvoices - Activity Group on Regulatory Issues.

 

Nästa möte är den 26 november kl. 13-15, SKL, Hornsgatan 20.

 

Handel & Logistik

NEA:s grupp för handel & logistik träffas ungefär fyra gånger per år för att under trevliga och nyttiga former utbyta erfarenhet och
nätverka med andra som har e-affärer som fokus. Vi turas om att berätta vad som är aktuella frågor i våra respektive branscher och
företag. Vi brukar starta med en lunch och hålla på ett par timmar. För dig som vill hänga med på vad som händer inom e-affärer, även
utanför ditt eget område, är det ett tillfälle till förkovring och även en möjlighet att dela med dig om vad som händer inom din bransch.
Ibland identifierar vi ett område där det behövs en särskild insats som i nästa steg kan bli till en aktivitet, ett seminarium eller en rapport
som NEA tar tag i. Nästa möte är nu på fredag den 28 november hos GS1, kl. 12-14. 

 

Uppdaterade standarder på NEA.nu

I arbetsgruppen Handel och Logistik har vi bland annat sett över sammanställningen över standarder för e-affärer. För varje standard
beskrivs område, typ och antal användare samt innehåll och utgivare. En god vägledning till alla som ska börja med eHandel B2B.
Du hittar den här:
http://www.nea.nu/wp-content/uploads/2014/05/Standarder_2014-05.pdf

 

Berätta om er verksamhet på NEA:s hemsida!

 

På NEA:s hemsida finns en lista med alla aktuella medlemmar. Här har ni möjlighet att berätta om er verksamhet och vad ni gör inom e-
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Affärer. Skicka gärna en kort företagspresentation och er logo. Ni som redan har skickat in text tidigare, gå gärna in och se att de
fortfarande är aktuella.

 

Se medlemslistan här

 

Medlemstipset

Under nyheter på www.nea.nu hittar du tips från andra medlemmar på event inom e-handel. Just nu; tips från bland annat SFTI och
Odette.

 

Sprid information till fler om NEA!

 

Det finns många goda skäl att bli medlem i NEA. Vi verkar för att e-affärer ska vara en självklarhet för alla företag, organisationer och i
samhället i stort. Som medlem får du information och kunskap, nätverket och möjligheten att påverka och driva utvecklingen inom e-
affärer. Ju mer man engagerar sig i NEA:s verksamhet och arbetsgrupper, desto mer får man ut av det.

 

Känner du någon som vill veta mer om e-affärer och som borde vara med?

 

Tipsa om NEA

 

 

Hälsningar

 

Anna Amgren

Koordinator, NEA
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