
ehandel og lokalt næringsliv



Kvifor ehandel?

Del av regjeringas digitaliseringsarbeid – det 

offentlege skal tilby digitale løysingar både til 

enkeltpersonar og næringsliv

www.sfj.no



Næringslivet sjølve ønskjer ehandel velkommen: 
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Bedriftsforbundet: 
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NHO:

www.sfj.no



Kva er ehandel for oss
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eit elektronisk ordresystem

knyta opp mot rekneskaps- og fakturasystemet vårt

eitt standardisert system for heile det offentlege Noreg



Kva som er nytt for kommunen

Ehandel er ein reiskap for

• å bli ein meir profesjonell kunde

– meir einskapleg bestillingsrutine frå alle bestillerar, klarar 

roller og definering av ansvar

– betre oversikt over alle ordrar, betre kontroll

• enklare fakturakontroll

• betre varemottak
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Kva er ehandel for dykk
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Bestilling kjem 
rett inn i dykkar 

ordresystem

Bestilling kjem 
som pdf-vedlegg 

på e-post

Kunden skriv kva han vil 
ha som fritekst

Kunden vel varar frå ein 
katalog

Kunden vel varar frå 
nettbutikk

NB: utfyllande 

kommentarar kjem 

på neste lysark



Notater til førre lysark 

Bestillinga vil kome til dykk på som vedlegg til ein e-post, eller rett i dykkar 
ordresystem om de har eit ordresystem og om de ønskjer dette.

Frå vår side har vi tre forskjellige måtar å bestille på.

- vi kan skrive ordren i fritekst

- vi kan velje varer frå ein katalog, nett som ein nettbutikk, men i vårt eige system

- vi kan velje varer frå dykkar nettbutikk som er kopla opp mot vårt system. Dette 
passar best for leverandørar som har ferskvare slik som frukt og grønt, og IT-utstyr

Det er det øvste valet som er mest relevant for dei fleste leverandørane våre trur vi.

Vi vil nå vise korleis ein ordre som kjem på e-post ser ut. Akkurat denne er skrive i 
fritekst frå vårt system, med Flora kommune som kunde og fylkeskommunen som 
leverandør. 
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Kva krev det av dykk?
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Bestilling kjem 
rett inn i dykkar 

ordresystem

Bestilling kjem 
som pdf-vedlegg 

på e-post
E-post adresse 

efaktura
Katalog via aksesspunkt

Koster pengar

E-post adresse 
efaktura

fakturabeløp = ordrebeløp
ordrenummer på faktura

Eigen nettbutikk
Integrasjonsprosjekt med 

IBX/CapGemini
Koster pengar

Kunden skriv kva 
han vil ha fritekst

Kunden vel varar frå 
ein katalog

Kunden vel varar 
frå nettbutikk

NB: utfyllande 

kommentarar kjem 

på neste lysark



Kommentarar til førre lysark:

Den eine grunnen til at den øvste vil vere den som er mest aktuell for dei fleste her er at dette er 
absolutt det enklaste å kome i gang med og krev ingen ting som de ikkje med stort sannsyn ikkje har på 
plass allereie: ein e-post adresse. Vi vil likevel også krevje efaktura, der fakturabeløp bør stemme med 
ordrebeløp, og vårt ordrenummer må verte påført faktura.

Den andre grunnen til at den øvste vil vere mest aktuell er at katalogvarianten kostar pengar fordi ein da 
må knyte seg til eit aksesspunkt for å overføre katalogen til oss. Aksesspunktet som til nå har blitt brukt 
heiter IBX eller CapGemini. Viss leverandøren har 8 kundar (ein kommune = ein kunde) eller meir, vil 
dette koste 35 000 i året. Dette er ikkje så mykje viss 

- ein tenkjer på at katalogen kan verte brukt mot alle offentlege kundar 

- ein har andre system (til dømes eit ordresystem) som dette kan kommunisere med

- viss ein ønskjer å vere eit steg før konkurrentane sine. 

Slik kan det føre til innsparingar og forteneste. Vi forstår likevel at dette kan verke dyrt for ei lita bedrift 
og med så små kommunar som vi har her i fylket. Derfor er vi veldig opne for fritekst-alternativet i alle 
fall i ein overgangsfase mens vi alle lærer oss dette. 

Den nedste kategorien krev eit lite prosjekt med IBX /Capemini. Kostnaden er usikker. Men dette er 
ikkje ein dum løysing for leverandørar som har varar der dette passar (typisk med dagleg/ukentleg
variasjon i prisar) og ein god nettbutikk allereie.

Vi krev sjølvsagt efaktura med dei nemnde vilkåra for alle tre variantane. 
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efaktura – korleis går de fram

For å levere efaktura på EHF-format må de
- kunne produsere EHF faktura

- være knytt til eit aksesspunkt

efaktura = faktura i ein datafil i standard format til kunden. For det offentlege 
er det EHF som er standarden. Faktura som ein pdf-fil held ikkje!

Korleis gripe det an
- ta kontakt med leverandøren av økonomisystemet – kan dei 

hjelpe dykk?

- ta kontakt med banken – kan dei hjelpe dykk?

- bli med på kurs i regi av til dømes KS/NHO/Difi
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Som fritekstleverandør…

…ønskjer vi at de skriv under på ein enkel avtale 

med oss. Den inneheld

- e-post adressa dykkar

- avtale om format og innhald i faktura

- vidare utvikling av ehandelsprosjektet blir skissert
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Som katalogleverandør…

…må de skrive ein samhandlingsavtale med oss

- tidsfristar

- spesifisert korleis løysing vi saman vel

- spesifisert korleis katalogen skal sjå ut
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Gevinstar for dykk som leverandørar

• Eit steg mot ei elektronisk/digital verd

– bygge rutinar for mottak av ordrar på e-post

– katalogen de får kan brukast vidare  i ein «vanleg» 

nettbutikk i neste omgang. Grovjobben er allereie 

gjort

– provoserer fram efaktura

• Katalogen kan brukast mot andre offentlege kundar –

kan brukast som springbrett mot fleire kundar
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Hovudbodskapen

• Målet er å profesjonalisere kunde og 

leverandør.

• Det at vi tek i bruk ehandel vil hjelpe dykk til å 

bli meir elektroniske

• Det at alle bestillingar kjem på same måte vil 

kunne hjelpe dykk å bli meir strukturerte i 

ordreoppfølging
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Kva kan de som leverandør gjere?

• Sørg for at de kan handtere ordre på e-post

• Sørg for at de kan levere efaktura

• Ta kontakt med kommunen(e) de ønskjer å få 

ordre frå. Kontaktpersonar står på heimesida 

for prosjektet – sjå link neste bilete

• Vent på å bli kontakta av kommunen eller 

sentral koordinator.
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Meir informasjon
Fylkeskommunen sine sider:
http://www.sfj.no/cmssff/cmspublish.nsf/pages/ehandel

Difi sine sider om ehandel:
http://anskaffelser.no/e-handel/ehandelsplatform

Liste over alle økonomisystem-leverandørar som kan levere EHF
http://anskaffelser.no/e-handel/artikler/erp-leverandorer

Difi sine sider om efaktura:
http://anskaffelser.no/e-handel/faktura

Difi sine sider om ordre via aksesspunkt:
http://anskaffelser.no/e-handel/elektronisk-handel/aktualiteter-hendelser
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