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Den årlige generalforsamlingen for OpenPEPPOL, avholdt i Brussels 10. mars, ble
gjennomført i god tradisjon uten stor dramatikk under ledelse av generalsekretær André
Hoddevik (Difi). Blant annet ble det vedtatt en revidert visjon - gjengitt i overskriften. Den
uttalte ambisjonen er kanskje ingen stor overraskelse, men det kan være verdt å legge merke
til det som ikke er skrevet.
OpenPEPPOL ble etablert i 2012 på grunnlag av PEPPOL-prosjektet. PEPPOL-prosjektet var et
EU finansiert prosjekt for å bidra til effektivisering av offentlig innkjøp. Helt fra starten har
man i stor grad vært lojal mot den opprinnelige målsetningen. Den omfattende bruken av
PEPPOL i privat næringsliv som vi ser i det norske markedet fremstår i Europeisk perspektiv
som en særegenhet og kan i stor grad tilskrives Difi sin vilje til å stimulere markedet for
elektronisk meldingsutveksling. Det at OpenPEPPOL ikke lenger har ordet ”offentlig” som
den av sin strategiske visjon kan tyde på at man har innsett viktigheten av å spille på lag med
privat sektor for å sikre økte utbredelse i et Europeisk marked.
Til tross for en fortsatt vekst gjennom 2015 - 2 nye myndigheter (Belgia og de engelske
helsemyndighetene), 44 nye aksesspunkter og 10 nye SMP-er - er det fortsatt Norge som
står for volumene, med mer enn 96% av de registrerte mottakerne. Det mangler med
andre ord en del på å bli en stor ”pan-Europeisk” aktør. Året 2015 har da også blitt brukt for
å forbedre administrative rutiner og etablering av en dedikert funksjon for forretnings- og
markedsutvikling under ledelse av Davis Eyes fra Data Interchange. Et annet viktig poeng har
vært å etablere PEPPOL som en del av EU fremtidige infrastruktur for meldingsutveksling (eDelivery) noe som har resultert i en signert avtale med EU kommisjonen om drift og
forvaltning av den sentrale adresseringskomponenten (SML).
OpenPEPPOL har nå 154 medlemmer, hvorav 149 med stemmerett. 90 stemmer var
representert på generalforsamlingen gjennom ca. 45 tilstedeværende personer. En økende
andel av medlemmene har sine sentrale markeder utenfor Norges grenser. Organisasjonen
bør med andre ord være godt posisjonert for å bli en sentral aktør i det fremtidige
landskapet for overføring av elektronisk innkjøpsmeldinger.
For den kommende perioden vil man legge vekt på elementer som:
 Videreføring av en aktiv dialog med aktører som GS1 og EESPA (den Europeiske
medlemsforeningen for meldingsformidlere).
 Utvikling av spesifikasjoner, testing og pilotering av strukturert meldingsutveksling i
de tidlige fasene av innkjøpsprosessen (før kontraktsinngåelse).
 Gjennomgang og revisjon av transportinfrastrukturen for å støtte overføring av tilbud
på en sikker og pålitelig måte.
 Posisjonering av PEPPOL som det foretrukne nettverket for formidling av faktura,
herunder tilrettelegge for støtte av den kommende Europeiske Standarden for
elektronisk faktura.



Samtidig som man fortsetter arbeidet for å sikre god kvalitet på de transaksjonene
som overføres i nettverket gjennom omforente og effektive løsninger for validering.

