Velkommen til gratis frokostseminar
om elektronisk faktura
For alle avtaler som inngås etter 1. juli 2012 vil alle statlige virksomheter
kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og
kreditnota elektronisk i samsvar med standarden Elektronisk
Handelsformat (EHF).
DIFI og SendRegning deler erfaringer med alle interesserte
Sted
Radisson Blu Plaza hotell, Oslo
Dato
Fredag 9. desember 2011
Klokken
09.00 - 11.00
Agenda
09.00
09.05

09.30

10.00
10.15
10.30

Daglig leder
og gründer i
SendRegning,
Steinar
O. Cook

Velkommen - salgssjef i SendRegning, Espen P. Gjester
Prosjektleder i DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT), Olav Aastad
Kristiansen vil forklare hva elektronisk fakturering er og hvorfor vi må ha det.
EHF er formatet for sending av elektroniske fakturaer og PEPPOL er
infrastrukturen for å sende og motta - begge deler er utarbeidet av DIFI. Jfr.
Stortingsmelding nr. 36 (“Det gode innkjøp”) og rundskriv P-11/2011fra FAD
datert 25. oktober 2011.
Hva er et aksesspunkt og hvordan vil det fungere? DIFI har bestemt at EHF
fakturaer skal sendes via et nettverk av aksesspunkter. Daglig leder og gründer
i SendRegning, Steinar O. Cook forteller hvordan dette vil fungere i praksis.
LIVE-demonstrasjon av utsendelse og mottak av en EHF faktura ved hjelp
av et aksesspunkt.
Spørsmål og svar.
Etter slutt er foredragsholderne og nøkkelpersonell i SendRegning tilgjengelige
for spørsmål.

Seminaret er gratis. Det er begrenset med plasser så vær rask med påmelding!
Meld deg/dere på med firmanavn, navn og antall på epost:
espen@sendregning.no eller til Espen P. Gjester
på telefon 913 25 979.
Velkommen!

SendRegning er en ledende nettbasert fakturatjeneste som
passer for alle som sender regninger. Stadig flere småbedrifter,
selvstendig næringsdrivende, foreninger og lag sender
regningene sine på nettet fremfor å investere i et faktureringsprogram. SendRegning ble lansert i 2003 og har siden den gang
utvidet med stadig nye tjenester knyttet til faktureringsprosessen.
SendRegning har vært nominert til Dataforeningens Rosingpris
for brukervennlighet og er i flere år blitt kåret til Gasellebedrift.

