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Agenda – ca. tider
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11.00 – 11.15 Velkomst, kort præsentationsrunde og kort 
opsamling fra sidst, Søren Ingemann-Olsen

11.15 – 12.15 Status på standardiseringsarbejdet, 
PEPPOL/Nemhandel, og digitalisering af 
offentlige indkøb - Charlotte Dahl Skovhus, 
mySupply og Nihad Hodzic, ERST

12.15 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.00 Nyt fra det fælleskommunale indkøbsdata-
samarbejde, Økonomidirektør Jonas Klinting, SKI

14.00 – 14.15 Pause – med kage ☺

14.15 – 15.15 Nyt GS1, Jesper Kervin Franke

Nyt fra SKI, Søren Ingemann-Olsen

Evt. nyt fra MODST, Mads Navntoft Rørup 

15.15 – 15.30 Opsamling og næste møde



Nyt fra SKI – tekniske tiltag
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• Hotelapp’en er i luften – nu også med ”anonym login” og en del 
flere nye detaljer

• SKI-kataloget viser nu aftalenummer med årstal i parentes

• Rettet diverse fejl i katalogudtræk – Bent!

• Simple rettelser i kataloger kan køre igennem udenfor upload 
perioderne

• Nyt lev.ski.dk er på vej – forventes idriftsat senest i Q3 2019

• Tildelingsværktøjer udviklet til 02.18 It-løsninger og –projekter 
og 02.19 SaaS Cloud



Nyt fra SKI – andre tiltag
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• Forberede organisationen på de konsekvenser den kommende 
lovgivning afføder

• Tilpasninger af udbudssystemet

• Tilretning af udbudsmaterialet

• Tilretning af kontraktmateriale

• Hvad kan vi gøre for at skaffe os længere 
implementeringstid = kataloger før tid

• Vi kigger på en afløser til Netkatalog der bedre kan understøtte 
kommende krav og forventninger

• Kan vi bruge nye teknologier som machine learning m.fl.
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• Hvordan var indhold og form i dag? Der er f.eks. enkelte der har foreslået mere tid til plenumdrøftelser – skal 
vi lægge det ind til næste gang?

• Næste møde forslag – onsdag den 18. september 2019 i Odense eller et andet sted på Fyn eller i 
Sønderjylland?

• Gode emner og indlægsholdere til næste møde?

• Vi lægger referat og præsentationer op på IKA’s hjemmeside snarest efter mødet



Besøg ski.dk


