
HVA NÅ?
Norge er allerede utstillingsvindu for elektronisk fakturering 

- kan vi også bli verdensmestre i å gjøre det enkle?

Rune Kjørlaug
Virksomhetsarkitekt



• Hva er egentlig Peppol?
• Verden ser til oss – hva forteller vi?
• Hva nå?

Agenda



Hva er egentlig Peppol?

OpenPeppol
AISBL

OpenPeppol er en “non-profit” organisasjon basert i Belgia, 
med medlemmer fra både offentlig og privat sektor. 

Peppol BIS Peppol Business Interoperability Specifications – spesifikasjoner av forskjellige typer 
av strukturerte datameldinger basert på internasjonale standarder

Peppol
network

Et logisk nettverk for robust og sikker utveksling av strukturerte datameldinger mellom
sluttbrukere gjennom deres tjenestetilbydere (Service Providers).



Hva er egentlig Peppol? 
– i moderne språkdrakt

OpenPeppol
AISBL

Peppol
network

Peppol BIS
Peppol er en distribuert transaksjonsplattform for 
utveksling av strukturerte [Peppol BIS] data for bruk i
asynkrone prosesser med to eller flere aktører.

OpenPeppol er et offentlig/privat samarbeid som
forvalter prinsippene og strukturene som ligger til
grunn for kontinuerlig forbedring av tjenester i
økosystemet Peppol.



Egne formater Standardisert

Arkitektur med 4-hjørner

Digital samhandling ved bruk av
Peppol BIS (basert på ISO/IEC 19845 
UBL standardene) transportert sikkert
gjennom Peppol nettverket i nær
sanntid.

Peppol sin 4-hjørners arkitektur sørger
for at sender og mottaker samhandler
gjennom et skalerbart og robust
nettverk av tjenestetilbydere, i ett
nettverk som er klart til bruk.

Sentralt i arkitekturen er det 
distribuerte kapabilitetsregisteret
(SML/SMP) for dynamisk oppslag av
hvilke meldinger mottaker har støtte
for.

SMPSML

Selger
(sender)

Kjøper
(mottaker)

Tjeneste-
tilbyder

Tjeneste-
tilbyder



Reisen til Peppol i Norge

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PEPPOL 
prosjektet

etablert

Veiledning i bruken av 
digitale verktøy til 

fakturering

Obligatorisk for 
statlige virksomheter å 

støtte mottak av 
faktura på BIS/EHF

Obligatorisk for staten
å kreve BIS/EHF 

fakturaer.

eHandelsplattformen
skal gå fra sentralisert

løsning til
katalog+ordre

Obligatorisk for alle 
offentlige

virksomheter å støtte
mottak av faktura på

BIS/EHF

PreAward BIS/EHF
introdusert

EHF 3.0 
familien av 
PostAward
formater 
lansert

Obligatorisk for alle 
offentlige

virksomheter å kreve
EHF/BIS gjennom
Peppol-nettverket

NAV og DFØ starter å 
håndheve kravene om 

BIS/EHF aktivt

Standardiserte maler
for bruk i anskaffelser

med krav om 
elektronisk fakturering

2022
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Hva forteller vi til verden?

Synliggjør 
verdiskapingen

Reguler
…og håndhev!

Inkluder alle 
interessenter

Åpenhet

Plukk de 
lavthengende

fruktene

For kjøperen:
• Lojalitet til inngåtte kontrakter
• Sporbare ordrer med strukturerte data
• Støtte for godkjenningsprosesser
• Standarder gir løse koblinger mellom

bestillingssystem, leverandør av 
vare/tjeneste og deg som kjøper

• Konkurranse gir bedre varer og 
tjenester

For selgeren:
• Strømlinjeforming av 

bestillingsprosess, uavhengig av 
hvem som kjøper

• «Ekte» ordrer
• Lettere å konkurrere på kvalitet og 

smidighet, ikke bare pris



Hva forteller vi til verden?

Bruk regulering av innkjøpsmakten 
til offentlig sektor for å tvinge 
frem endring

… men promoter at alle kan bruke!

… og effekten kommer med 
håndheving, ikke regulering

Synliggjør 
verdiskapingen

Reguler
…og håndhev!

Inkluder alle 
interessenter

Åpenhet

Plukk de 
lavthengende

fruktene
Andel fakturaer mottatt av DFØ som medfører en
purring senere. I 2014 startet DFØ aktivt å håndheve
kravet om å sende faktura på BIS/EHF



Hva forteller vi til verden?

Involver, informer og engasjer alle
interessenter:
• Offentlig sektor 

• Ledere spesielt
• Systemleverandører
• Tjenesteleverandører

Det er ok å snakke om negative 
sider også – endringer har en pris

Synliggjør 
verdiskapingen

Reguler
…og håndhev!

Inkluder alle 
interessenter

Åpenhet

Plukk de 
lavthengende

fruktene



Hva forteller vi til verden?

Synliggjør 
verdiskapingen

Reguler
…og håndhev!

Inkluder alle 
interessenter

Åpenhet

Plukk de 
lavthengende

fruktene



Synliggjør 
verdiskapingen

Reguler
…og håndhev!

Inkluder alle 
interessenter

Åpenhet

Plukk de 
lavthengende

fruktene

Hva forteller vi til verden?

Start med de enkle “klassiske” 
katalogproduktene:
• Kontorrekvisita
• Medisinsk forbrukemateriell

Samle data som dokumenterer
bruk og utbredelse

Promoter bruken av Peppol!

Åpen for alle

Fungerer 
over 

landegre
nser

Inkluderende og
moden forvaltning

Skap
verdi fra
dag en



Avklare behov og forberede 
konkurransen Konkurransegjennomføring Kontraktsoppfølging



Avklare behov og forberede 
konkurransen Konkurransegjennomføring Kontraktsoppfølging Regnskapsføring Styring

Kontinuerlig forbedring:
- Bli bedre til å bruke strukturerte data tidlig i prosessen, og 

gjenbruke data i neste steg
- Bli både prosess og datadrevet

Internasjonalisering:
- Nordic Smart Government and Business

Videre utvikling:
- Tenke «Peppol» innenfor andre områder
- Nye former for data inn i prosessen, for eksempel 

miljøinformasjon
- Læringsløkker – datadrevet utvikling av formater og prosesser



Det du gjør «upstream» 
skaper større verdier

Verdi blir skapt ved bruk, 
ikke ved deling

Flere veier til rom kan
sameksistere

Tenk datadrevet

Kan vi bli verdensmestre i å gjøre det enkle?

Avklare behov og forberede 
konkurransen Konkurransegjennomføring Kontraktsoppfølging Regnskapsføring Styring
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