
Anslutning till e-handel (ordermatchning)
• Förutsätter att myndigheten har ett e-handelssystem som kan ta emot meddelandet orderöverenskommelse 

(Peppol order agreement) enligt SFTI-format. 

• Orderöverenskommelse är en typ av order som skickas från en webbplats/webbshop till myndighetens e-
handelssystem (bakvägen) för att sedan kunna matchas mot en faktura.

• Förutsätter att myndigheten är beredd att sätta upp ett anslutningsprojekt tillsammans med oss för att 
implementera flödet. Vilket bl.a. innebär arbete med tester samt att myndighetens leverantör av e-
handelssystem medverkar. 

• Det finns två alternativ för överföring av en bokning (order) till myndighetens e-handelssystem. 
Orderöverenskommelsen baseras på:

• Bekräftelsen från tolkförmedlingen (beloppet beräknas i avropstjänsten).

• Tolkrekvisitionen från tolkförmedlingen (beloppet beräknas i avropstjänsten). Detta förutsätter att 
myndigheten har kommit överens med aktuella tolkförmedlingar om att rekvisitionen ska skickas in i 
avropstjänsten samt att myndigheten också godkänner rekvisitionen i avropstjänsten.



Kammarkollegiets 
avropstjänst för tolkar

Användare 
myndighet

Tolkförmedling 1 Tolkförmedling 2 Tolkförmedling 3

Fakturamatchning

Myndighetens
e-handelssystem

Om förmedling 1 inte kan tillsätta tolk går bokningen automatiskt vidare till nästa förmedling

(Om ej tillsättning) (Om ej tillsättning)

1. Bokning

2. Bekräftelse

3. Eventuellt godkännande 
av resekostnad/byte av 

tolk/avbokning av 
uppdrag/ändring i uppdrag

Förmedling som
tillsatt tolk

4. Orderöverenskommelse 
enl. SFTI 

(baserad på bekräftelsen)

5. Svefaktura eller 
Peppolfaktura

Användare inom myndighet gör en bokning (1) genom tjänsten 
som skickar förfrågan till första tolkförmedling. Om denna inte 
svarar/ej kan tillsätta går förfrågan vidare till nästa förmedling 
osv. När en förmedling har tillsatt en tolk skickas en bekräftelse 
(2) till avropstjänsten. Eventuellt kan det krävas godkännande av 
resekostnad/byte av tolk/avbokning av uppdrag/ändring i 
uppdrag (3).
En orderöverenskommelse baserat på bekräftelsen skickas från 
avropstjänsten till myndighetens e-handelssystem (4). Sedan 
skickas en Svefaktura eller Peppolfaktura från förmedlingen (5).

Orderöverenskommelsen skickas baserat på bekräftelsen



Fakturamatchning

Kammarkollegiets 
avropstjänst för tolkar

Tolkförmedling 1 Tolkförmedling 2 Tolkförmedling 3

Myndighetens
e-handelssystem

Om förmedling 1 inte kan tillsätta tolk går bokningen automatiskt vidare till nästa förmedling

(Om ej tillsättning) (Om ej tillsättning)

3. Eventuellt godkännande 
av resekostnad/byte av 

tolk/avbokning av 
uppdrag/ändring i uppdrag

Förmedling som
tillsatt tolk

6. Orderöverenskommelse 
enl. SFTI 

(baserad på rekvisitionen)

7. Svefaktura eller 
Peppolfaktura

Användare inom myndighet gör en bokning (1) genom tjänsten som 
skickar förfrågan till första tolkförmedling. Om denna inte svarar/ej kan 
tillsätta går förfrågan vidare till nästa förmedling osv. När en 
förmedling har tillsatt en tolk skickas en bekräftelse (2) till 
avropstjänsten. Eventuellt kan det krävas godkännande av 
resekostnad/byte av tolk/avbokning av uppdrag/ändring i uppdrag (3). 
Förmedlingen skickar en rekvisition (4) som sedan godkänns av 
myndigheten (5). En orderöverenskommelse baserat på rekvisitionen 
skickas från avropstjänsten till myndighetens e-handelssystem (6). 
Sedan skickas en Svefaktura eller Peppolfaktura från förmedlingen (7).

4. Rekvisition

Användare 
myndighet

5. Godkännande av 
rekvisition

Orderöverenskommelsen skickas baserat på rekvisitionen

1. Bokning

2. Bekräftelse
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