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Dagsorden
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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

10.45-10.55 Nyt om opdateret oversættelse af dansk UNSPSC, Jesper Kervin Franke, GS1

10.55-11.05 Betragtninger fra en e-handelssystemleverandørs perspektiv, Per Hedebo
Jensen

11.05-11.15 Pause

11.15-12.00 Kort nyt fra SKI, Søren Ingemann-Olsen og Bent Mentzler, SKI

Kort status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. den nye e-handelslov, Søren 
Ingemann-Olsen, SKI 

12.00-12.40 Frokost 

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

13.25-13.50 Drøftelser i plenum på baggrund af indlæggene

13.50-14.00 Kaffe/kage pause

14.00-14.30 Fortsættelse af drøftelserne, afrunding og næste møde



I løbet af dagen – tænk over
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• Hvad skal temaerne være på næste møde?

• Forslag til gæstetalere?

• Er der en der vil melde sig til at være referent til næste møde?

• Næste møde – forslag onsdag den 16. september 2020

• Hvem vil lægge hus til (Fyn eller Jylland)?



Kort nyt fra SKI
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• Ny strategi for 2020-2023

• SKI vokser – fra små 80 for få år siden til ca. 110 
medarbejdere i 2020

• E-teamet vokser også fra 4 til 7 medarbejder pr. 1. april 2020 
og vil have endnu mere fokus på:

• E-handelsbekendtgørelsen, herunder påvirkning af 
egne udbud og udbudsdesign

• Pris- og sortimentsopdateringer

• Datakvalitet generelt

• Leverandørsamarbejde

• Implementeringstider

• Hjælp til brugerne – vejledninger, videoer, udmeldinger 
m.m.

• Ny og bedre systemunderstøttelse
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Nye digitale løsninger for ski.dk, aftalesystemet og PIM
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Proces Forbedringer

Stamdata-

løsning 

(aftalesystem)

Henvendelses-
kortlægning

ski.dk

Nyt design

Integrations-
løsning

Digitalisering 
af tilslutnings-

processen

Nyt CMS

• Skabe en mere fleksibel og moderne IT-platform, 

der understøtter SKIs digitale ambitioner

• Gøre kontraktstyring og aftaleservice nemmere    

• Optimere arbejdsprocesser

Forbedre brugeroplevelsen

PIM 

Product 

Information 

Management



Kort status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. 
den nye e-handelslov (bekendtgørelse)
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• Møde afholdt den 26. november 2019 med deltagelse af ca. 15 
medlemmer fra tænketanken

• Gruppens første opgave blev at påvirke lovgivningen i en 
retning der gør den praktisk anvendelig

• En række spørgsmål blev formuleret og sendt til ERST

• Møde med ERST afholdt den 28. januar 2020 med ca. 16 
deltagere

• Højdepunkter fra mødet – mundtlig afrapportering senere

• Det videre arbejde vil fokusere på selve implementeringen 
bekendtgørelse

• Hvordan hjælper vi bedst slutbrugeren?

• Hvordan stille vi de rette krav i udbud og kontrakter?

• Hvordan styrker vi bedst samarbejde mellem de 
forskellige aktører

• Osv. 



27. februar 2020

Nyt katalogsystem i SKI – hvorfor?

Bent Mentzler, TEDS



Hvorfor udskifte Netkatalog
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• Netkatalog er 15 år gammelt i år

• Bedaget teknologi

• Gammel login teknologi

• Baseret på gammel .NET VB kodesprog – (COBOL kode år 2000 ;-)

• Besværligt at ændre

• Stort set samme felter som 2005

• Nye valideringsregler er besværlige at indføre



Derfor nyt katalogsystem - PIM
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• Moderne teknologi

• Bedre sammenspil med Windows og browsere

• Login via SSO

• Standard system

• Baseret på UMBRACO 8

• Nemmere opdateringer ved nye versioner

• Fælles fordele ved nyudvikling

• Nemmere tilpasning til ny lovgivning/kundeønsker

• Bekendtgørelse om eOrdre vil give nye krav til katalogkvalitet

• Flere billeder

• Miljø-, Energi og fareklassemærker

• Varianter og relaterede produkter

• Bedre styr på pris og sortimentsopdateringer

• Bedre muligheder for katalogforbedringer

• Bedre valideringsmuligheder



PIM tidsplan
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• Marts: flytning af eksisterende data

• April: indlæsning af de første nye kataloger

• Maj: test af udvalgte aftaler

• Juni: parallel kørsel – nyt og gammelt system

• Juni - Juli: leverandør undervisning

• Juli – august: forventet idriftsættelse
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Hvem bliver ramt af loven?
På kundesiden
På leverandørsiden
Bliver der undtagelser for mindre leverandører? Antal ansatte, størrelse på omsætning
Bliver der undtagelser for mindre selvejende institutioner/skoler eller uden e-
handelssystem

Hvad er e-handel?
Er det en fritekstbestilling når ordre er sendt som PEPPOL også e-handel?

Må leverandører modtage OIOUBL ordre fra offentlige kunder efter jan. 2021
Hvad gør de med evt. e-ordre i forkert format?
Bliver der sanktioner?

Vil erhvervsstyrelsen have input fra os (gruppen)?

Vil der være et værktøj til leverandører til at skabe PEPPOL e-katalog (konverteringsservice af 
regneark)

Vil handel via e-katalog og punch-out blive ligestillet i loven?
Punch-out, bliver det specielt PEPPOL dokument? Vil det fremgå af loven?

Vil der være en overgangsfase?
Fra OIOUBL til PEPPOL (både for e-faktura og e-ordre?)

Hvilke varekategorier er omfattet af loven?

Hvordan sikrer man sig at omkostninger holdes nede?
Typisk for små off. institutioner der ikke har e-handelssystem og små leverandører

Hvad med produkter der ikke er kategoriseret med UNSPSC koder?
Tvinges leverandører til at påfører UNSPSC-koder til alle deres produkter?

Hvilke datasæt ligger til grund for KAT?
Bliver der en vejledning i nyt PEPPOL katalog der forklarer hvilke felter der er tvunget, 

frivillig, samt hvilke koder der skal bruges?



Afrunding og næste møde
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• Hvad skal temaerne være på næste møde?

• Forslag til gæstetalere?

• Er der en der vil melde sig til at være referent til næste møde?

• Næste møde – forslag onsdag den 16. september 2020

• Hvem vil lægge hus til (Fyn eller Jylland)?



Besøg ski.dk

Søren Ingemann-Olsen

Chef for E-handel & Digitale Services

sol@ski.dk

2166 3495


