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Nyheter från NEA

 

 

 

Välkommen tillbaka efter sommar och semester, nu börjar det hända saker inom NEA!

 

 

Nytt webinar: Intelligent teknik ökar Haiers kundservice

 

eBuilder har tagit fram en app för det kinesiska elektronikbolaget Haier som gör att man tar kundvården ett steg
längre. Bland annat kan man beställa service och installation av vitvaror via appen. Haier har ca 200 miljoner
slutkonsumenter och redan nu har över 4,3 miljoner laddat ned appen.

 

Talare: Ulf Persson, senior vice president för eBulider i Asien och Stillahavsområdet håller webinaret direkt från
Kina.

 

När: 29 september kl. 10.00-11.00

 

Mer info och anmälan här: http://www.nea.nu/event/webinar/

 

 

 

Aktuella möten i NEAs arbetsgrupper 

 

 

Handel & Logistik
http://www.nea.nu/arbetsgrupper/handel-och-logistik/

 

Fredag 11 september kl. 12.00–14.00 (lunch ingår)
Plats: GS1, Västra Järnvägsgatan 15, Stockholm
Anmälan till peter@fredholmconsulting.se
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Nationellt e-fakturaforum

 

http://www.nea.nu/arbetsgrupper/nationellt-forum-efaktura/

 

Torsdag, 17 september kl. 13.00 – 16.00
Plats: ESV, Drottninggatan 89, Stockholm
Anmälan till kansli@nea.nu

 

 

Vi har även satt datum för nästa möte i e-fakturaforumet:
onsdag 21 oktober kl. 13.00 – 16.00
Anmälan till kansli@nea.nu

 

 

 

Operatörssamverkan
http://www.nea.nu/arbetsgrupper/operatorsamverkan/

 

Just nu har vi en Doodle ute för att sätta nästa datum i september, länk till Doodeln hittar du här:
http://doodle.com/6a9nw8y552bt9arw

 

 

 

Får du rätt information från oss? Vilka arbetsgrupper vill du ha inbjudningar och mötesprotokoll ifrån? Meddela mig
på kansli@nea.nu så ser jag till att du är taggad för rätt grupp. Du hittar protokoll från tidigare möten i
arbetsgrupperna under respektive arbetsgrupp på www.nea.nu och mötesdatum publiceras även i kalendern på
första sidan på www.nea.nu

 

 

 

EU-standard för e-fakturor (Project Committee – Electronic Invoicing - PC434)

 

Precis nu i dagarna skickades remissdokumentet för den nya e-fakturastandarden ut. Vi kommer att diskutera den
på det nationella e-fakturaforumet den 21 oktober.

Remissdokumentet finns här
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Inbjudan till remissmöten från SFTI 

 

Måndag, 7 september SFTI: Remissmöte om standardförslag e-handel inkl. punch-out från CEN
http://www.nea.nu/event/sfti-remissmote-om-standardforslag-e-handel-inkl-punch-out-fran-cen/

 

 

 

Tisdag, 8 september SFTI: Remissmöte om standardförslag e-upphandling och e-kataloger från CEN
http://www.nea.nu/event/sfti-remissmote-om-standardforslag-e-upphandling-och-e-kataloger-fran-cen/

 

 

 

Guide från NEA: E-fakturavägar – Vad innebär e-fakturering?

 

Du har väl inte missat vår guide som beskriver vad e-fakturering innebär och vad som är bra att tänka på innan man
väljer en e-fakturalösning. Tipsa gärna alla som är intresserade av ämnet:

 

http://www.nea.nu/uncategorized/e-fakturavagar/

 

 

 

Vad vill du höra på NEAs julkarameller i år?

 

Vi vill gärna få input från er, våra medlemmar om vad som skulle vara intressanta ämnen på NEAs julkarameller!
Maila mig på kansli@nea.nu med förslag på ämnen och talare till eventet.

 

Datum är redan satt så boka in den 3 december redan nu i din kalender!

 

 

 

Hälsningar från NEA

 

//Anna Amgren
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