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HAFT VAR SAMBAND VIÐ 10 AÐILA
SVÖR FENGUST FRÁ 8 ÞEIRRA
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Annata
 Applicon
 DK hugbúnaður
 Fakta
 HugurAX
 Landsteinar Strengur
 Maritech
 Skýrr
 Tölvumiðlun
 Unimaze
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KANNAÐ VAR VIÐHORF FYRIRTÆKJANNA
TIL RAFRÆNNA REIKNINGA












Hefur fyrirtækið fylgst með þróun NES/UBL
Skoðun fyrirtækisins á mikilvægi þeirrar vinnu
Þátttaka í starfi tæknihóps FUT
Framboð á lausnum á þessu sviði
Eru lausnirnar samhæfðar stöðlum
Þátttaka í verkefnum á sviði rafrænna reikninga
Spár um þróun þessa málaflokks
Sjá fyrirtækin fyrir sér þróun frá EDI yfir í XML
Hvað hvetur/letur lausnaraðila til virkrar þátttöku í
innleiðngu rafrænna reikninga
Hver/hverjir eiga að draga vagninn í innleiðingunni
Verður verklagið hluti af stöðluðum lausnum stóru
hugbúnaðarframleiðendanna

4.5.2009
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FYLGJAST FYRIRTÆKIN MEÐ NES/UBL OG
HVERNIG META ÞAU MIKILVÆGI ÞEIRRAR VINNU
4.5.2009

Sjö af fyrirtækjunum átta hafa fylgst með
þróuninni
 Þessi vinna er talin afar mikilvæg fyrir almenna
þróun rafrænna viðskipta
 Fyrirtækin segjast almennt munu taka virkan
þátt í þróun lausna á þessu sviði og telja að þessi
vinna muni leiða til þess að gera þróun
hugbúnaðarlausna hagkvæmari og lausnirnar
ódýrari fyrir kaupendur
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ÞÁTTTAKA Í STARFI TÆKNINEFNDAR FUT
OG HVERJU ÞAÐ MUN SKILA
4.5.2009

Einungis þrír af lausnaraðilunum hafa tekið þátt
í starfi tækninefndar FUT
 Þeir sem tekið hafa þátt, töldu þessa vinnu
mikilvæga fyrir lausnaraðila og hafi leitt til þess
að aukin vitund hafi skapast um þessi mál, sem
muni auðvelda vinnu við innleiðingu
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BJÓÐA FYRIRTÆKIN LAUSNIR Á SVIÐI
RAFRÆNNA REIKNINGA OG ERU ÞÆR
SAMHÆFÐAR VIÐURKENNDUM STÖLUM
4.5.2009



Sjö af fyrirtækjunum segjast eiga lausnir á sviði
rafrænna reikninga, sem eru samhæfðar
EDIFACT og/eða NES/UBL
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HAFA FYRIRTÆKIN TEKIÐ ÞÁTT Í
VERKEFNUM Á ÞESSU SVIÐI
4.5.2009



Sjö fyrirtæki eru þátttakendur eða hafa tekið
þátt í verkefnum á sviði rafrænna reikninga eða
rafrænna innkaupa
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HVERNIG SJÁ FYRIRTÆKIN FYRIR SÉR
ÞRÓUN MÁLA Á ÞESSU SVIÐI
Þróun mála hefur verið mjög hæg











Bið eftir stöðlum
Viðskiptavinir eru ekki að kalla eftir lausnum
Lítill þrýstingur frá hinu opinbera
Eins og allir bíði eftir öllum

Vakning virðist vera að eiga sér stað
Aukin krafa um rafræn samskipti




4.5.2009



XML skapar aukin tækifæri

Þróunin verður sú að stuðningur fer frá EDI yfir á
XML, með fókus á NES/UBL verklagið
Staða efnahagsmála hafa áhrif á hraða í innleiðingu
Hraðinn mun aukast, en ríkið spilar lykilhlutverk
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VERÐUR ÞRÓUNIN FRÁ

EDI YFIR Í XML?
4.5.2009

Fyrirtækin voru almennt á því að EDI hverfi ekki
 Innleiðing XML lausna muni verða hraðari hjá
meðalstórum og minni fyrirtækjum
 Núverandi EDI notendur muni hreyfa sig hægt,
en munu stökkva á vagninn þegar til kemur


Aðgangur að fleiri aðilum
 Ódýrara rekstrarumhverfi
 Þrýsingur frá ríkinu
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Á HVAÐA NÓTUM MUNU LAUSNARAÐILAR
SPILA MEÐ?
4.5.2009

Almennt munu lausnaraðilarnir ekki hafa
frumkvæði að þróun lausna
 Eftirspurn lítil og því eru þessi verkefni ekki
framarlega í forgangsröð, þegar lausnaraðilar
þurfa að horfa í budduna
 Erfitt að selja viðskiptavinum vænt hagræði
 Lausnaraðilar eiga flestir EDI lausnir og því er
sú leið oft farin í stað þess að horfa á XML
 Verkefni hafa strandað á burðarlaginu
 Viðskiptamódel Span hefur reynst dragbítur á
þróun
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VERÐUR NES/UBL VERKLAGIÐ HLUTI AF
STÖÐLUÐUM LAUSNUM HUGBÚNAÐARRISANNA
4.5.2009

Fyrirtækin sammála um að það verði ekki í bráð
 Kerfin eru almennt XML samhæfð og sem gerir
þróun á stöðluðum lausnum ‘’einfalda’’
 Skapar tækifæri fyrir íslenska lausnaraðila
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HELSTU NIÐURSTÖÐUR
4.5.2009

Lausnaraðilar almennt áhugasamir, en munu
ekki hafa frumkvæði í þróun lausna
 Mikil gerjun í gangi og tækifæri til sóknar
 Burðarlagið er þröskuldur í tæknilegri útfærslu
 Atvinnulífið mun ekki taka forystu á þessari
stundu, en munu ekki skorast undan þátttöku
 Ríkið verður að taka afgerandi forystu
 Mikilvægt að auka samstarf á þessu sviði, til
hagsbóta fyrir alla hagsmunaaðila
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