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IKA tænketank for e-handel

Odense

Søren Ingemann-Olsen



Dagsorden - cirkatider
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10.00-10.10 Velkomst og kort præsentationsrunde, Søren Ingemann-
Olsen, SKI

10.10-10.45 Status på standardiseringsarbejdet, PEPPOL/Nemhandel -
Charlotte Dahl Skovhus, mySupply

10.45-11.05 Status på implementering af KL’s Indkøbsstrategi, Trine 
Høgh, KL

11.05-11.15 Pause

11.15-11.45 Nyt fra det fælleskommunale indkøbsdatasamarbejde, 
Indkøbsanalytiker Mathias Winther, SKI

11.45-12.00 Kort nyt fra SKI, Søren Ingemann-Olsen, SKI

12.00-12.40 Frokost 

12.40-13.25 Status på projekt ”Digitalisering af offentlige indkøb”, Nihad 
Hodzic, ERST

13.25-13.50 Udfordringer omkring implementering af OIOUBL E-ordre 
og anvendelse af GLNs, Jesper Kervin Franke, GS1

13.50-14.00 Kaffe/kage pause

14.00-14.30 Debat og forslag om ny arbejdsgruppe samt opsamling på 
dagen og næste møde, Bent Mentzler og Søren Ingemann-
Olsen, SKI



Nyt fra SKI

3

• 2 store aftaler er trådt i kraft – med tildelingsværktøj:

• 02.18 IT-løsninger og -projekter

• 02.19 Saas/Cloud

• SKI-kataloget:

• Kommende varer

• Bestilbar ja/nej

• Simple rettelser – de første kataloger er så småt trillet 
igennem

• Nye funktionaliteter på katalogadministration – f.eks. 
download/upload til/fra Excel

• Nyt ski.dk i 2020

• Forberedelser til kommende lovgivning:

• Kan vi mande op på den manuelle kontrol

• Kan SKI være samlingspunkt for f.eks. berigelse af søgeord

• Kan vi gøre noget ift. f.eks. Machine learning

• Hvordan skal vores udbud/aftaler designes fremover

• Hvordan understøtter vi bedst alle med at e-handle



23. september 2019

Lov om e-ordre / e-kataloger

Bent Mentzler

IT-chefkonsulent, TEDS



Tidsplan – er vi klar 2021?
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Hvad skal være klar 2021?
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• Udbud
• Hvad skal der tilføjes i aftalerne? Nye krav?

• E-kataloger
• Er kvaliteten høj nok til e-ordre?

• Flere billeder?

• Flere søgeværdier? Farve, størrelse, fedt-% m.v.

• Enighed om kataloginformationer på tværs af portaler

• E-handelssystemer
• Øget krav til systemerne?

• Visse aftaler der skal e-handles (e-ordre)?

• Modtage ordrebekræftelser?

• Varemodtagelse?

• Restordre?



Brug for arbejdsgruppe?
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SKI vil i den nærmeste fremtid begynde projekt for bedre kataloger på aftalerne.

Vi har brug for koordinering på tværs af de offentlige organisationer og deres systemleverandører.

Oplæg:

Krav til vareleverandører i kommende aftaler

Fastlæggelse af ‘nye’ krav til kataloger.

Visning/søgninger i ‘nye’ kataloger i  indkøbssystemer

Øget automatisering (ordre/fakturamatch)

m.fl.



Opsamling og næste møde
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• Høringssvar og opfordringen til høringssvar bliver lagt på IKA’s
hjemmeside

• Det samme gør diverse slides og referatet

• Næste møde – forslag:

• 25. februar 2020 hos SKI

• IKA’s årskonference afholdes den 26. og 27. februar 
2020 på Tivoli Hotel i Kbh.

• Forslag til emner og/eller gæstetaler



Besøg ski.dk


