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Nyheter från NEA

Snart är det midsommar och semestrar men innan dess vill vi passa på att önska glad sommar och berätta vad som
händer inom NEAs arbetsgrupper:
Nationellt e-fakturaforum
Våra svenska representanter i European Multi-Stakeholder Forum är Eva Hervidsson, Nordéa och Peter Norén,
ESV.
De svenska speglingsgrupperna är:
Standarder, gruppledare: Peter Norén, ESV
Regelverk, gruppledare: Anna Nordén, Trustweaver
Koppling e-inköp, gruppledare: Karina Duvinger, GS1

ESVs rapport
Ekonomistyrningsverket har nu utrett och analyserat vad ett förbud mot pappersfakturor skulle kunna få för
konsekvenser. Slutsatsen är att ett lagkrav på e-faktura bör införas i november 2018 för hela den offentliga sektorn.
Läs rapporten här.

EU-standard för e-fakturor (Project Committee – Electronic Invoicing - PC434)
Ett utkast till den centrala delen i standarden blev klart i maj. I augusti ska den komma ut i en öppen remiss under 5
månader. Arbetet med att ta fram en europeisk standard beräknas vara klart i december 2016.

EXEP
E-upphandlingsforumet har påbörjat sitt arbete och har ett tydligt fokus på offentlig upphandling och stöd kring nya
krav om elektronisk hantering som införs i de nya direktiven om offentlig upphandling.

Operatörssamverkan
NEA har som mål att det ska finnas en produktionssatt nationell katalog för automatisk routing över sändare och
mottagare i Sverige. Som ett led i det arbetet har vi bjudit in Timo Simell från det finska registret Tieke som har

berättat hur deras register ser ut och fungerar. Vi har även haft Sören Pedersen från ESV på besök som har berättat
om Open PEPPOL.

Handel & Logistik
Inom gruppen har vi bland annat tagit fram en guide:

E-fakturavägar – Vad innebär e-fakturering?
Guiden beskriver vad e-fakturering innebär och vad som är bra att tänka på innan man väljer en e-fakturalösning.
Guiden består av en lättare informationsdel och en fördjupningsdel för dig som redan är insatt i ämnet.
Du hittar den här.

Just nu arbetar vi med en guide om Punchout, den kommer till er efter sommaren.

Juridik & Säkerhet
Vi bevakar det som händer inom det legala området, bland annat hur den nya eIDAS-förordningen kommer att
påverka oss i Sverige. Därför bjöd vi in Björn Scharin från PTS som berättade om den nya EU-regleringen av
elektroniska underskrifter, stämplar, tjänster på ett webinar som också finns inspelat på hemsidan:
http://www.nea.nu/uncategorized/inspelning-av-eidas-webinaret/

Programrådet
Inom Programrådet planerar vi och genomför webinar, seminarier och andra NEA-event. Under våren hade vi bland
annat Bitcoin-webinar med Patrick Kothbauer, du hittar det här på NEAs hemsida:
http://www.nea.nu/uncategorized/inspelning-av-bitcoin-webinar/

Vi har redan börjat planera vårt årliga event, NEAs Julkarameller, boka in den 3 december redan nu i din kalender!

Tipsa 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

Trevlig sommar önskar vi på NEA!
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