
IKA Tænketank E-handel, afholdt hos BINGS 25.02.2020 

Fremmødte andre: 28 deltagere 

Agenda med noter; 

- 10.00-10.10 Velkomst og kort præsentationsrunde, v/Søren Ingemann-Olsen, SKI 
Forslag til temaer og gæstetaler modtages gerne 

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

mySupply 
-  

S-823/TC434 og TC440 seneste møde 04.12.2019 status for 2019 og arbejdsplan for 2020 WG1 

(WG=arbejdsgruppe) - normal beskrivelse, WG7- registrering og normer (hvilke lande gør hvad – 

opslagsværk under udarbejdelse og ERST arbejder på en dansk udgave). 

TC440 (Tilbuds-, katalog- og ordredokumenter) meget lidt aktivitet her. Behandling af indkommende forslag 

der indkommet via spørgeskema, er blevet udskudt til efter sommerferien 2020 grundet ny kommission. 

Afstemning om, hvorvidt listen over syntakser og syntaks-mapping også skal opdateres. I fald at listen 

opdateres skal de offentlige myndigheder overholde alle indskrevne krav. 

Regioner og kommuner skal være klar 18. april 2020 hvor lovgivningen (faktura/kreditnota i EUR i PEPPOL 

format, ordre, ordrebekræftelse, kataloger m.v. delen) træder i kraft for disse enheder. 

10.02.2020 ny Hotfix PEPPOL Schematroner, Spring release publiceres I maj 2020. 

Der er megen fokus på Peppol internationalt og der samarbejdes eks. med New Zealand, Australien og 

Singapore. 

- 10.45-11.05 Nyt om opdateret oversættelse af dansk UNSPEC, v/Jesper Kervin Franke GS1  
 
HUSK at melde fejl og fejloversættelser ind. 
HUSK at man kan stille forslag og ønsker til udbedring af mangler om forandring af UNSPEC. 
 
 

- 11.15-11.25 Betragtninger fra en e-handelssystemleverandørs perspektiv, v/Per Hedebo Jensen 
 
Ny lovgivning set som systemleverandør, her TrueLink. 
Modtage faktura i Peppol BIS3 
Ordresnitflader i Peppol BIS3 

o Punch-out 
o Afsende ordre 
o Sælgerinitieret ordre (modtage) 

 
- Modtage katalog BIS3 

o Katalog 
o Prisbog 

 
Infrastuktur 

De fleste danske leverandører vil vælge at afsende faktura i OIOUBL i et stykke tid endnu. 

o Modtage/sende 
Udfordringer kan være med udenlandske leverandører. 

PEPPOL BIS3 kræver at kundens operatør understøtter e-delivery. 

Leverandøren skal som noget nyt også understøtte nyt ”Punch-out” løsning. 



Og sælgerinitieret ordreformat (hvis aftalt med kunden). 

Punch-out i PEPPOL - kan leverandører og kommuner være klar til opstart (jan. 2021)??? 

Hvor er TrueLink i processen? 

Se slides fra Per omkring ’udfordringer’ Praktikken’  

 

- 11.25-12.00 Kort nyt fra SKI, v/Søren Ingemann-Olsen, SKI 
 
SKI arbejder med understøttelse af den nye bekendtgørelse om e-ordre/e-kataloger og 
følgevirkninger af loven og påvirkning af kommende udbud. 
Hjælp til de leverandører der ikke er så gode til at levere gode e-kataloger. 
Hjælp til kunderne omkring bedre indkøbsadfærd, grønne køb, TCO m.v. 
 
Kort status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. den nye e-handelslov, v/Søren Ingemann-Olsen, SKI 
Kommende tiltag hos SKI. 
 

- Kort nyt om kommende PIM løsning, v/Bent Mentzler, SKI 
Nyt katalogsystem – moderne teknologi – standard system (UMBRACO 8) – nemmere tilpasning til 
ny lovgivning/kundeønsker. Bekendtgørelse om e-ordre vil give nye krav til katalogkvalitet. 
Vigtigt at leverandører og systemleverandører bliver informeret i god tid så alle er klar til at udfylde 
katalogskabelonerne korrekt. 
 

- 12.40-13.25 Open Mic, herunder tilbagemeldinger på spørgsmål til ERST.  
 

- Drøftelser i plenum på baggrund af indlæggene 
Vil det være muligt at bruge andre Punch-out løsninger end PEPPOL? 
Hvis det bliver katalogdelen, hvordan vil man håndtere leveringsadresser? 
I dag er punch-out en synkron proces, hvor køber og sælger kommunikerer direkte. Den nye Punch-
out proces bliver asynkron, så den følger den normale udveksling af dokumenter i PEPPOL 
infrastruktur (4 corner model). Det betyder at kunden ’handler’ på leverandøren webshop og når 
kunden er færdig, så sender leverandøren enten et specielt katalogdokument (Punch-out 
katalogdokument) eller en salgsordre. 
Dette dokument konverteres til et alm. E-ordre dokument i kundens system og sender retur til 
leverandøren, som bekræftelse på at ordren skal effektueres. 
 
Salgsordre (sælgerinitieret ordre) bruges typisk ved Punch-out eller varer der skal konfigureres, som 
f.eks. møbler eller computere. Desuden kan den bruges ved sælgeroptaget ordre, hvor leverandøren 
passer et lager for kunden og sørger for de aftalte produkter altid er til stede på kundes lagre. 
 

- Kort gennemgang af møde hos ERST d. 28/1-2020 med 16 deltagere + skype. 
 
Mangler definering af ’Fritekstbestilling’ – er det en ordre uden varenummer? Er det en 
forespørgsel? 
 
Bekendtgørelsen fjerner vel ikke kundens mulighed for at lave en aftale med leverandøren omkring 
deres nuværende punch-out system (OCI3)? Kan man det? Hvad betyder det for leverandørerne? 
Skal de kunne understøtte alle systemerne/metoderne? 
 
Hvilke brugs scenarier fungerer bedste i hvilke situationer?  
 
Bliver bekendtgørelsen hastet igennem og vil det ikke være bedre at afvente at alle 
bestillingsmetoder kan medtages i bekendtgørelsen? 
 

- 14.00-14.30 Fortsættelse af drøftelserne, afrunding og næste møde 
 



Næste møde onsdag d. 16. september 2020 - TrueLink vil gerne lægge lokaler til i Vejle. 
Forslag til emner:  

o hvordan ordre man - sælgerskabt ordre og punch-out. 
o Kommunikationsstrategi – hvem udfærdiger hvilket materiale til hvornår? 
o Ønsker og punkter til indhold til vejledninger og rådgivning. 
o Ønsker og punkter til implementering af bekendtgørelsen. 
o Hvornår forventer KL at have noget materiale klart? 

 
- Status på projekt ”Digitalisering af offentlige indkøb”, Nihad Hodzic, ERST – Udgår grundet afbud 

fra ERST. 
 


