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Krav på e-handel i upphandlingar

• Samordnad varudistribution ger förutsättning 

för små leverantörer

• Leverantörer har olika förutsättningar

• Mognad

• Storlek

• Bransch

• (inter)nationell, regional, lokal

kontorsmaterial          exempel potatis
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Skillnader

Kan vi ställa samma krav?

Kan vi kommunicera på samma sätt?

Är vi villiga att diskutera?

Har vi kunskap?

Vilken är vår inställning och attityd?

Eget affärsystem

Avsaknad av 

affärssystem

Duktig på 

distribution

Många artiklar

Få artiklar

Frekventa ordrar

Sällanordrar

Få kunder

Många kunder

Små ordrar

Stora ordrar

Kan e-handel

Känner inte till e-

handel
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Verktygslåda

• Samordnad varudistribution

• Upphämtning av gods

• Plockning av gods

• SFTI affärsprocesser

• Orderportal
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Kan vi förenkla ytterligare?

Kontroll av pris och leverans

Kostnadskonterad och attesterad order

Leverantören får betalt utifrån leverans

Vi meddelar månadsvis summa att fakturera inkl spec

En faktura – en inbetalning

Konteringar skapas i redovisningen

Orderstatus levererad  fakturerad

Omvänd fakturering
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Omvänd fakturering för små 

leverantörer:

ett exempel ur vår verktyglåda för att få 

fler företag att vilja lämna anbud
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Samordnad varudistribution

KOSAVA
2017-05-04

Thomas Pettersson 

SFTI tekniska kansli



E-handel med  SFTI
som standard
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Prislista

Order

Ordererkännande

Orderbekräftelse

Leveransavisering

Faktura

Köpare Leverantör

attest

attest
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Transportinstruktion

skapas av Samdistributören

Sam-
distributör

Samordnad varuleveras 
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Leveransavisering till 
Distributions Centraler 

• Avisering kolli på ”kollinivå”

– Kolli id (SSCC)

– Kollityp

– Antal kolli i leveransen

– Vikt

• Uppgift om hantering – kyl/frys/torr

– Ev även farligt gods indikering

• Slutkund – Id, namn, adress

• Kund (huvudman)
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Öppna frågor
• Meddelande för avisering till DC

– Ny version av DESADV (nuvarande EDIFACT) eller

– Ny version av Sveleveransavisering (xml)

– ”Standardiserad” excel (för små leverantörer?)

• Avisering.

– Via kund eller/och

– Direkt till DC

• Webportal för ”småleverantörer” (hos kund eller 

neutral eller hos DC?)

– Ta emot order

– Avisera

– Fakturera

• Mottagningsbekräftelse

– Nytt e-meddelande, eller

– ”Standardiserad” excel
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