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Ganska långsam 

anslutningsprocess

“Funkar bra för de 

som redan kan”

Mycket teknik och 

komplicerade termer

“Tenderar att bli projekt 

för varje ny leverantör"

Krångligt när det blir fel

Många parter inblandade

Superkrångligt över gränser

Svårt att byta lösning

Hur det brukade vara…





Standarder för 
elektronisk faktura, 
order, katalog m.m.

Infrastruktur som 
kopplar samman 

köpare och säljare

Europeisk förvaltnings-
organisation som drivs 

av medlemmar



Som Swish – för e-fakturor

• Leverantören behöver bara känna 
till köparens Peppol-ID

• Vanligast är att man använder 
organisationsnummer

• Inga krångliga tekniska parametrar 
och standarder



Peppol-ID är ert ”telefonnr” inom e-handel

• Leverantören behöver bara känna 
till köparens Peppol-ID

• Vanligast är att man använder 
organisationsnummer

• Inga krångliga tekniska parametrar 
och standarder

https://eslov.se/


Peppol-ID = Elektronisk fakturamottagningsadress
- Organisationsnummer eller GLN

PEPPOL-ID Mottagare: 0007:5512345672
PEPPOL-ID Avsändare: 0007:2020332423

0007 : 5512345678

NumretTypen:
Svenskt orgnr

0088 : 732154862148

NumretTypen:
GLN
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Adressböckerna kallas SMP
Funktionen som skickar/tar emot kallas AP
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Vad uppnås?

• Enkel anslutning för köpare och säljare

• Respektive part kan välja den lösning som är mest lämplig utifrån deras egna behov

• Enkelt att prata om med sina affärspartner

• Alla kopplingar sätts upp dynamiskt, man behöver inte informera sina motparter vid systembyte

• Säker överföring med stark spårbarhet och oavvislighet (PKI –signering och kryptering)

• Standardiserade komponenter som kan användas internationellt

• Möjlighet för tjänsteleverantörer att konkurrera på lika villkor

• Infrastruktur och avtalsmodell som ställer krav på god kvalitet och hög säkerhet

• Alla offentliga köpare måste kunna ta emot genom Peppol – en teknik som når alla!



PEPPOL Directory – sök mottagare

Många smarta tjänster

Över 400.000 mottagare

Visar Peppol-ID och vilka format
Som mottagare kan ta emot



SFTI Peppol Lookup

Många smarta tjänster

Sök upp till 100 mottagare åt 
gången

Visar om de finns i Peppol och 
vilka format

https://sfti.validex.net

https://sfti.validex.net/


SFTI Peppol Lookup

Många smarta tjänster

Sök upp till 100 mottagare åt 
gången

Visar om de finns i Peppol och 
vilka format

https://sfti.validex.net

https://sfti.validex.net/


Uppdateras med jämna mellanrum

Kommuner och regioner i Peppol

Praktiskt taget 100% anslutning

Alla måste enligt lag kunna ta emot e-
faktura enligt den Europeiska standarden 
(Peppol BIS Billing 3)

http://sfti.se/peppol/kommunerochregioneripeppol.4450.html



operatörLeverantör A AP
Fakturerings-

system

Leverantör B Faktureringssystem AP

Leverantör C E-fakturatjänst AP

Kund

E-fakturalösningAP

Fakturaportal

Leverantör D

Hur leverantören kan ansluta sig till Peppol?



Hur kan man ansluta sig till PEPPOL?

Exempel på saker att fundera på vid val av lösning:

• Undersök om ert faktureringssystem redan har stöd för
e-faktura och Peppol

• Det finns många externa tjänster som erbjuder bra lösningar
• Om ni använder factoring/fakturaköp är det stor sannolikhet att 

fakturorna kan skickas elektroniskt
• Om ni bara skickar ett fåtal fakturor till offentlig sektor kan 

fakturaportal vara ett alternativ



Användning av 
referenser i fakturan

3 primära referenser

• Beställarreferens

• Orderreferens

• Faktureringsobjekt



Skövde – ett exempel (2018)

Arbetsflöde med beställarreferens 47 445 37,70%
Ordermatchade 32 000 25,43%
Periodiska fakturor 23 149 18,39%
Pappersfakturor 23 255 18,48%
Totalt 125 849 100%



SFTI – mycket mer än bara e-faktura

Leverantör

Katalog/Prislista

PunchOut från webbshop

Webbshop

E-post, Telefonorder, hämtköp

Utskrift (Rekvisition)

Order

Ordererkännande

Orderbekräftelse

Orderöverenskommelse

Leveransavisering

Faktura

Köpare



Beställningar med prislista och order

Leverantör

Katalog/Prislista

Order

Ordererkännande

Orderbekräftelse

Leveransavisering

Faktura

Köpare



Punch Out istället för katalog

Leverantör

PunchOut från webbshop

Webbshop

Order

Ordererkännande

Orderbekräftelse

Leveransavisering

Faktura

Köpare



Hämtköp/telefonorder med orderöverenskommelse

Leverantör

E-post, Telefonorder, hämtköp

Utskrift (Rekvisition)

Orderöverenskommelse

Leveransavisering

Faktura

Köpare



Sammanfattning

• Peppols infrastruktur
– Ett sätt att nå alla

– Parterna kan byta system/operatör utan att behöva ”flytta över” alla kopplingar

– Säkert med tydlig spårbarhet

– Enkelt att prata om

• Peppols standardiserade meddelanden
– Kan anpassas utifrån typ av beställningsprocess och produkt

– Internationell standard – inte någon svensk specialare

• Anslutningsalternativ
– Många lösningar på marknaden

– Enkla lösningar till fullt integrerade alternativ


