
 

 

IKA Tænketank for e-handel torsdag d. 28. april 2022 

 

Punktreferat: 

20 deltager her af 4 SKIér, Charlotte fra IKA og Mercell, 3 nye medlemmer/deltager 

Charlotte og Lisbeth Mercell 

Katrine og Anja Atea 

Anders  og Lars Lyreco 

Aarhusvand 

2 fra Abena 

Simi 

Kerteminde 

 

Katja  

Tina og Max Højager belysning 

Andreas Skanderborg 

Jesper GS1 

Mangler 2 

 

 

Program: 

28. apr. 2022 

09:00 - 09:30 Ankomst og morgenmad 

 

09:30 - 09:45 Velkomst 

- Velkomst ved Casper 



 

 

- Opsamling fra sidste webinar 

Velkommen og dagens program ved Casper. 

Sidste mødes punkt fastholdes omkring der ønskes en standard. 

Det blev vedtaget af der afholdes 2 fysiske møder om året og 2 team møder. Mødedatoer 
må gerne fastlægges for resten af året, og derefter for hvert ½ år. 

Mulighed for at netværke i mindre grupper ønskes, derfor lægges der fremover lidt ekstra 
tid ind til dette. 

 

09:45 - 10:00 IKA 

Nyt fra IKA v. Charlotte Sander, sekretariatsleder 

Forklarer konceptet og principper for  IKA. I 2010 ca. 350 medlemmer i dag lidt over 1000. 
Alle kommuner og regionerne er medlemmer og størstedelen af uddannelsessteder. 

Tænketanken (TT) e-handel er en af de ældste tænke tank i IKA regi. og kan spores 
tilbage til 2006- 2007, hed vist nok fokusgruppe dengang. 

Kan IKAs side for e-handel bruges til andet end at læse referater og inspirationskataloger 
eller link til værktøjer. 

IKA har forskellige muligheder for upload af dokumenter og besked til gruppens 
medlemmer om at der kan hentes nyheder. 

Tanker og ideer kan sendes til Casper der så sørger for, via Anja hos IKA, hvor ideer 
lægges op så alle kan finde dem. 

Katja, Det foreslås at reklamerer for tænketanken, specielt overfor kommunerne, hvor det 
opleves at der er mange ny ansatte. 

SKI: IKA må meget gerne flage for tænketanken i deres nyhedsbreve samt på Årsmøder 
m.v. SKI stiller gerne op med en lille stand og flager for aftalen. 

Hvordan kan der vækkes interesse for flere leverandører og systemleverandører så de 
kan komme med ind i gruppe. 

Jesper GS1 foreslår spørgeskema så vi kan få input fra hvad nye brugere kunne ønske at 
der tages op. Foreslår temamøder eks. bæredygtige indkøb og derfor invitere medlemmer 
fra begge grupper på et fælles møde. 

Hvor mange medlemmer er der pt. i tænketanken? Ca. 50 medlemmer og nye er kommet 
til. 

Casper; kan vi fastlægge nye emner til møder resten af året, kunne måske vække 
interesse for nye medlemmer. 



 

 

 

GS1 det har før hen været planlagt møde i TT dagen før 

 

10:00 - 11:20 Mercell 

- Status fra Mercell v. Charlotte og Lisbeth 

- Hvad er der sket siden sidst? 

- Kort gennemgang af Mercell muligheder/løsninger 

- Hvor er vi på vej hen? 

Mercell har også en afdeling i Odense hvor der kan afholdes møde i TT 

Lisbeth Mercell er fusioneret med Truelink, Tricom, Comcare, Innovation og Aksess (NO) 

Organisationsændring: 

Skabe fokus – Konsolidering - Synergierionalitere 

Nu en enhed på indkøbsområdet og kontraktstyrings området – en enhed på 
udbudsområdet 

Det nye Rakat X skulle have været den nye løsning, men indholdet af systemet var/er ikke 
som forventet, så der erstattes med Tricoms eksisterende løsning og tilføjelse af 
manglende funktioner. 

TrueTrades løsning er god med udfordringen er at det er en platform af ældre dato der er 
svært at ændre i. 

Der udvikles løbende nye funktionaliteter og disse Comcare kunder migreres opstart 1 Q 
2022. Alle 5 bølger forventes være gennemført / imigreret,  sommeren 2023 – Sorø, 
Haderslev Nyborg er med i pilotprojektet. 

Først i bølge 3 er Fujitsu (lukket e-handelsløsning og har nu økosystem 365) fuldt 
imigreret i Mercell. Brøndby er sidste kommune som kommer over på Mercell. 

Bølge 1 er med 15 kunder og har holdt opstartsmøde og månedlige statusmøder. 

SKI kunder skal selv bede SKI om nye kataloger til den/de nye løsninger. 

Thomas Meyer har ansvar for at kataloger migreres og Mercell/Charlotte sender liste over 
hvilke  kommuner der flyttes/intergreres hvornår. 

Mercell har også en afdeling i Odense 

Fremtiden: 



 

 

Truetrade - TrueAnalyze 24 kunder migreres efterfølgende – er glade kunder der alle har 
SKI kontrakter. Per Hedebo har det helt store overblik.  

Aksess – 41 kunder migreres til Mercell P2P på nuværende tidspunkt, men er kun en lille 
del af de mange kunder der er i Norge. 

Udbudsløsninger migreres til en samlet Mercell løsning og der arbejdes med udvikling af 
løsninger. 

Leverandørportal er aktiv hos Mercell. 

Har stor fokus på Bæredygtighed og er i en fokusgruppe med KMD. Engelsk navn for 
bæredygtighed 

Kataloger kommer fremadrettet til at vise miljømærkater mv. og måling af bæredygtighed 
for den enkelte kunde. Her er det den enkelte kunde der bestemmer eks. Transport, 
Økologi m.v. 

Mercell planlægger at de fremadrettet kan bruges som sparringspartner omkring hvordan 
Mercell kan hjælpe den enkelte kunde og kommune og specielt iht. deres adfærd. 

Forventer at barsle med nye tiltag indenfor bæredygtighed inden for kort tid, evt. indlæg 
om hvor de er nået til på næste TT møde. 

 

Charlotte fra Mercell – har historik bl.a. med TrueLink 

Nyt siden sidst bl.a. ordrehåndtering, optimering af arbejdsgange, dialog med 
leverandører. Hvor mange modtager bruger OIUBL ordre? 

For nuværende kører 3 løsninger parallelt BizIsland (71 kommuner) forventes udfaset 
medio 2023. Ny prissætning afprøves og vurderes pt. 

Hvornår forventer Mercell at melde ud omkring kommende prissætning? Planen er i løbet 
af foråret 2022. Det er rimeligt svært så længe der kører 3 modeller. 

Har man tænkt nogen indfasningsperiode på den nye prissætningsmodel? Svaret er at det 
er en dialog fra leverandør til leverandør i en ad hoc fase. 

Lyreco og Oluf Brønnum er med i den nye model på ordre OneMed og Medic og lidt flere 
er enten i test eller er gået over til den nye prissætningsmodel. 

 

11:30 - 12:30 Frokost og netværk 

 

12:30 - 13:30 SKI 



 

 

- Status på PEPPOL v. Bent 

 

Bent fortæller hvad der endnu ikke ser sagt omkring hvad sker der ifm. PEPPOL og 
standarder. 

Intet nyt fra Øknomistyrelsen eææer fra Erhvervsstyrelsen. 

Der arbejdes videre i regi af de europæiske standardiseringsorganer på de tekniske 
standarder 

Punktet skal medtages på hvert møde. 

 

- Nyt fra SKI v. Sabrina 

- Temaer til næste tænketank (gruppedialog) 

Sabrina:  dannelse af 3 grupper til dialog og efterfølgende opsamling: 

Gruppe bagerst hvor BEM deltog: 

Indkøb, e-handel, bæredygtighed er fokusemner på hvert møde fremover. Hvad kan vi 
koordinere og hvordan kan man gøre bæredygtig målbart? 

Hvilke krav skal et produkt opfylde for at man kan kalde det bæredygtigt. 

Start med 3 forbedringsforslag og arbejd ud fra disse. Indkøber hvad har de gjort – SDU er 
på SKIs Årsdage og måske vil de komme på et møde i TT og holde et oplæg? 

Middelfart Kommune er af alle kommuner længst fremme med bæredygtighed. 

 

Miljøstyrelsen arbejder men nogle standarter så kan vi få dem til at komme og fortælle om 
det? 

Tjenesteydelser kan sagtens handler via e-handel. Kerteminde har fundet en løsning og 
Mercell bekræfter. 

Gruppe hvor Casper deltog: 

Hvordan kan man give produkter/ydelser m.v. en score efter den grønne tanke? 

Er det mulige at et system kan håndtere dette? 

Mercell ser flere miljømærkning på et produkt, men hvordan kan brugeren filtrere? Kan det 
kun stå på 1 linje eller kan det splittes op ? 



 

 

Gruppe hvor Sabrina deltog: 

Hvad er det leverandørerne er ude i når kunden stiller en masse krav. 

Eks. Aarhus Kommune er begyndt at stille krav til at der leveres til centrallageret da 
transport i Aarhus midtby skal ud. 

Fritekst på en ordre som kan angive leveringssted. 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 - 14:15 Opsamling 

- Næste tænketank 

Forslag omkring 2 timers webinar ca. ultimo juni – forslag 30 juni. 

- Opsamling og afslutning 

 

 

 


