Info
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s medlemm
mar
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Aktuellt inom NEA
A
Vad ärr egentligen P
PEPPOL?
Webina
ar den 5 maj kkl. 10.00 - 11.0
00. Martin Forsberg, Ecru, g
går igenom PE
EPPOL.






Genomgång
g av PEPPOL
Ls olika kompo
onenter
Hur PEPPO
OLs infrastrukttur fungerar
Hur man an
nsluter sig som
m köpare/sälja
are
Utvecklinge
en framåt

Anmäla
an till kansli@nea.nu senast den 30 april. Webinaret ärr kostnadsfritt och öppet för alla som är inntresserade!
Nation
nellt forum förr eFaktura
Efter tre
e år går nu arbetet i EU-pro
ojektet EMSF vidare
v
i nästa fas. Det natio
onella eFaktura
aforumet har vvalt två repres
sentanter som
komme
er att represen
ntera Sverige, de är nu:
Peter Norén,
N
ESV occh Eva Hervidsson, Nordea
De nya
a undergruppe
erna som speg
glar Bryssels undergrupper
u
ä
är nu:
- Stand
darder. Grupplledare - öppen
n post.
- Regelverk. Grupple
edare: Kerstin Wiss-Holmda
ahl
Gruppledare: Karina
K
Duvinger
- Kopplling e-inköp. G
Vi ser gärna
g
fler med
dlemmar i foru
umet, speciellt representante
er från små oc
ch medelstora
a företag. Dettaa är ett öppet forum där äve
en de
som intte är medlemm
mar i NEA är välkomna
v
att delta,
d
anmäl g
gärna intresse till kansli@nea.nu.
mitté för stand
SIS sam
mlar in komme
entarer och åssikter om Holla
ands och Italie
ens förslag attt starta en CEN projektkomm
dardisering ino
om Efaktura. Se förslaget här
SIS kom
mmer att avge
e en röst för Sveriges
S
räknin
ng till CEN sen
nast den 29:e april så maila
a gärna era koommentarer tilll
fredrik.gothe@sis.se
e innan dess.
Nästa möte
m
i eFakura
aforumet blir i slutet av maj, datum komm
mer att publice
eras på NEA:s hemsida www
w.nea.nu
Operattörssamverka
an
Gruppe
en arbetar vida
are för att skapa en neutral plattform för ssamverkan på
å den lokala marknaden melllan olika operratörer av
elektroniska meddela
anden/processser. Arbetsgru
uppen tar även
n fram NEA in
ndex kvartalsvis som mäter uutvecklingen av
a antalet
transak
ktioner inom eAffärer. Se NE
EA Index här. Nästa möte ä
är den 6 maj.
Progra
amrådet
Gruppe
en ansvarar fö
ör att planera och
o genomföra
a NEA:s olika arrangemang
g i form av kurser, seminarieer, webbinarerr och konferen
nser.
Förutom
m webinaret o
om PEPPOL den
d 5 maj så kommer
k
vi ano
ordna ett webin
nar, ”Trendspa
aning om uppphandling” i slu
utet av maj och
h ett
säkerhe
etsseminarium
m i slutet av se
eptember, mer information kkommer!

Juridik
k & Säkerhet
Från grruppen kan vi meddela att e-fakturadirekt
e
tivet nu har an
ntagits av Rådet, mer inform
mation finns i ppressmedeland
det:
http://w
www.consilium
m.europa.eu/ue
edocs/cms_da
ata/docs/presssdata/en/intm/142184.pdf
Nästa möte
m
är den 23 maj kl. 13-16, SKL, Horns
sgatan 20.
Handel & Logistik
är att vara ett erfarenhetsnä
m gruppen ä
ätverk där pers
rsoner med inttresse för eAfffärer träffas, d iskuterar och utbyter erfarenhet.
Syftet med
Nästa möte
m
är den 16 maj kl. 12-14 på Stockhollms Fisk, Vasa
agatan 1.
Tipsa fler
f om NEA!
Det finn
ns många god
da skäl att bli medlem
m
i NEA
A. Vi verkar förr att eAffärer ska
s vara en sjä
älvklarhet för aalla företag, organisationer och i
samhället i stort. Som
m medlem får du information och kunskap
p, nätverket och möjligheten
n att påverka ooch driva utve
ecklingen inom
m
eAffäre
er. Ju mer man
n engagerar sig i NEA:s verrksamhet och arbetsgrupper, desto mer få
år man ut av ddet.
Kännerr du någon som vill veta me
er om eAffärer och som bord
de vara med?
Tipsa om
o NEA
Hälsnin
ngar
Anna Amgren
A
Koordin
nator, NEA

