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Framgångsfaktorer	  för	  e-‐handel	  
 
•  Snabb leverans en konkurrensfördel 
•  Ökad e-handel med smarta telefoner 
•  Enkelheten avgör för konsumenterna 
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XML-‐baserad	  EDI	  

•  Fördelarna: Lättare att tolka och hantera 
•  Nackdel: Mer data som skulle transporteras 
•  Exempel: ebXML, UBL, RosettaNet 
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Svefaktura	  
•  Svefaktura är en svensk standard för enkel elektronisk utväxling av fakturor  

•  Tanken med Svefaktura är att den skall vara enkel och ekonomisk att införa  

•  Kärnan är ett XML-dokument som innehåller en begränsad mängd 
information (men ändå tillräckligt för att uppfylla relevanta lagkrav) 

•  Svefaktura kan överföras över Internet utan behov av VAN-tjänster  

•  http://www.sfti.se/e-handel/ 
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Hantering	  av	  inkommande	  EDI	  

MoCagning	   RouEng	   Validering	   Konvertering	   Import	  



Hantering	  av	  utgående	  EDI	  

Export	   Konvertering	   Validering	   RouEng	   Sändning	  



Lokala	  EDI-‐plaKormar	  

•  En viktig funktion är ”audit” av flödet av EDI-dokument. Man ska 
kunna följa processen och försäkra sig om att inte ett dokument 
fastnat någonstans i processen.  

  
•  Exempel: BizTalk Server, Websphere, TIBCO, Axway B2Bi, Amtrix, 

Inobiz IS 
  
•  Sammantaget en ganska komplex process som krävde relativt dyra 

programvaror och specialistkompetens. 
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VAN	  
•  Ett VAN (Value Added Network) agerar som ett 

postkontor  

•  VAN tillhandahåller ett antal tilläggstjänster  

•  VAN tillhandahåller samma funktioner som en lokal EDI-
plattform.  
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EDI-‐portaler	  (webb-‐EDI)	  
•  Enkel EDI för (primärt) mindre företag 
•  Hantering av EDI-dokument via webbformulär 
•  Största rationaliseringsvärdet av webb-EDI hamnar 

oftast hos mottagaren (större företag med integrerad 
EDI-hantering). 

•  Nackdel: En hel del manuell hantering, ingen (eller 
åtminstone begränsad) integration med lokala system. 
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Elektronisk	  handel	  inom	  offentlig	  
sektor	  

•  Under många år var det ”KOM-EDI” som gällde 
•  Överföring av betalningsinformation till och från PG, BG 

och banker 
•  Hantering via VAN-lösningar 
•  Specifika inhouseformat och säkerhetslösningar 
•  Införandet av ”riktig” EDI gick trögt 
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Problem	  
•  Kostsamt och resurskrävande (i inledningsskedet) 
•  Brist på kompetens och resurser 
•  Brist på incitament 
•  Svårighet att ansluta leverantörer 
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Läget	  idag	  
•  Drygt 1/3 av kommunerna har infört e-handel ”i någon 

omfattning” (e-faktura exkluderat). 
•  E-faktura är mycket vanligt, från scanning till EDI/Svefaktura.  
•  Enbart ett fåtal statliga myndigheter har infört e-handel 
•  Sedan 2008 hanterar dock alla myndigheter fakturor elektroniskt, 

efter tidigare regeringsbeslut 
•  Regeringen har också beslutat att e-beställningar ska införas 

successivt tom 2013 
•  Sveorder – SFTIs motsvarighet till Svefaktura 
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Mycket	  aC	  vinna	  
•  Ekonomiska besparingar 
•  Möjlighet att frigöra personal till kärnverksamheten 
•  Bättre ramavtalstrohet 
•  Ökad prismedvetenhet 
•  Kortare hantering av fakturor 
•  Bättre möjligheter till uppföljning 
•  Bättre ekonomisk styrning 
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EDI	  på	  Visma	  
•  EDI-lösningar som komplement till affärssystem (små som stora) 

–  Visma SPCS, Visma Business 

•  Visma Proceedo erbjuder en fullständig plattform för stöd av 
inköpshantering 

–  Avtalshantering, beställningar, fakturahantering 

•  Visma Tendsign – webb-baserad plattform för hantering av upphandlingar 

•  Visma Consulting har mångårig erfarenhet av EDI-lösningar 
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Vismas	  integraEonstjänst	  
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Fördelar	  med	  Vismas	  EDI-‐tjänst	  
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•  Levereras som en heltäckande tjänst 

•  Tjänsten kan även omfatta lokala integrationer 

•  Utveckling/förvaltning/support ingår i tjänsten 

•  Affärslogik kan vid behov läggas i EDI-tjänsten 

	  



Vismas	  erbjudande	  

Page	  17	  

	  
•  Visma kan erbjuda ett helhetsåtagande 

•  Integrerad EDI-tjänst 

•  Tekniska lösningar för anslutning av leverantörer och 
affärspartners 

•  Anslutningsprojekt 

	  


