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Electronic Business XML

PROGRAM
Sådan bliver din virksomhed klar
til Electronic Business

Helt op til i dag har man bestilt varer ved
hjælp af et katalog og en telefon indenfor
normal åbningstid. Fremtidens handel vil
foregå elektronisk og mellem hvem som
helst, når som helst og hvor som helst. De
muligheder, der ligger i internettet, dan-
ner grundlag for et nyt forretningskoncept
med henblik på global handel.

Det nye koncept, der kaldes ebXML, lyder
meget teknisk, men basalt set er det blot
en ny og forbedret måde at handle på.
Der er naturligvis involveret en del teknik i
ebXML, men det fundamentale er de for-
retningsmæssige muligheder, der ligger i
ebXML. Indkøb, logistik, salg, aftalefor-
hold og lager vil blive effektiviseret via
internetbaserede forretningsprocesser, idet
funktionerne så at sige bliver virtuelle med
ebXML.

EU sætter i disse år fokus på hele verden
som markedsplads. Dvs. lige muligheder
for alle til handel og udveksling af oplys-
ninger på internettet. EU-medlemslandene
deltager aktivt i udviklingen af fælles stan-
darder, som kan danne grundlag for et
fælles internetbaseret handelssprog –
ebXML. Danmark  og Sverige arbejder for
at få maksimal indflydelse på standarder-
ne gennem deltagelse i det internationale
arbejde.

At idéen har slået an, ses blandt andet af,
at man på 18 måneder har fået mere end
5000 personer fra 68 lande, repræsente-
rende mere end 400 myndigheder og virk-
somheder, til at udarbejde en suite af spe-
cifikationer for, hvorledes ebXML-program-
mer skal udvikles og implementeres. Alle
med udgangspunkt i det forretningsmæs-
sige aspekt: “Hvad betyder det for virk-
somheden?” Eller sagt på godt handels-
sprog: “Kan det betale sig?”. Alle tonean-
givende IT-leverandører har, sammen med
en lang række store virksomheder og myn-
digheder fra mange lande, været med. 

Arbejdet med udviklingen af de fremtidige
standarder fortsætter i arbejdsgrupper
under UN/CEFACT.
Sue Probert er formand for UN/Edifact’s
harmoniseringsgruppe, og giver på konfe-
rencen en status på, hvor langt de er nået
og hvilke vigtige milepæle der er inden for
rækkevidde.

Konferencen henvender sig til beslutnings-
tagere, IT- og logistikchefer, IT-eksperter
og rådgivere indenfor produktionsvirksom-
heder, sundhedssektoren, transport-, logi-
stik-, grossist- og speditionsvirksomheder
samt ikke mindst de offentlige myndighe-
der. Programmet er sammensat så vi star-
ter konceptuelt med ebXML og derefter
går i dybden. Og med særlig stor glæde
kan vi præsentere praktiske eksempler fra
et par af pionererne, som er gået i gang
med at anvende ebXML.

Ved konferencens afslutning vil deltagerne
have et tydeligt billede af ebXML, og de
fordele der ligger i konceptet, og vil være i
stand til at vurdere ebXML i forhold til
virksomhedens forretningsstrategi. 

Det er muligt at afholde konferencen til
en meget rimelig deltagerpris, idet arran-
gementet er en ud af 6 europæiske kon-
ferencer, der støttes med midler fra EU.

På gensyn den 7. november i Bella Center.

Programkomitéen.

Programkomité
Bjarne Emig, Dansk Standard, (DK)
Christina Rahlén, SWEPRO, 
vice chairman of eBES (SE)
Mikael von Otter, GEA 
(Swedish Alliance for e-business) (SE)
Gösta Mellquist, GEA 
(Swedish Alliance for e-business) (SE)

TORSDAG DEN 7.  NOVEMBER

Ordstyrer: Gösta Mellquist, GEA (Swedish Alliance for e-business)

9:00 – 9:30 Registrering

9:30 Velkomst og introduktion til dagens program

v/ Bjarne Emig, Dansk Standard og Christina Rahlén, SWEPRO 
samt Mikael von Otter, GEA

9:50 ebXML – Hvad er det egentlig for noget?
En introduktion til ebXML – begreber og terminologi

v/ Anders W Tell, Financial Toolsmiths

10:30 Kaffepause

10:50 Hvorfor, hvornår og hvordan skal man bruge ebXML?
Der sammenlignes med andre e-business standarder, f.eks. SOAP, UDDI etc. 

v/ Gösta Mellquist, Senior Consultant

11:30 ebXML Core Components and Business Processes

En dugfrisk statusrapport om arbejdet i de internationale 
arbejdsgrupper i  UN/CEFACT-regi.

v/ Sue Probert, Senior Director, Documents Standards Commerce-One

12:15 Frokost

ebXML – Erfaringer fra det virkelige liv

13:30 Case 1: Praktisk anvendelse i detailhandlen
EAN/UCC gennemfører et globalt projekt med henblik på at definere
Core Components og Business Processes i et sæt ebXML-regler.

v/ Per Kiilsholm, Development Executive, EAN Danmark

Case 2: ebXML erfaringer på Island (XML for Third Party Logistics)

Første del af et ebXML pilotprojekt præsenteres

v/ Stefan Jon Fridriksson, manager of ICEPRO og 
Runar Juliusson fra Dimon Software

Case 3: RosettaNet
En præsentation af mulighederne for e-business løsning 
med inddragelse af hele firmaets supply chain management

v/ Hans Flemming Stern-Peltz, dansk repræsentant 
for RosettaNet

15:00 Kaffepause

15:20 XML documents design rules based upon ebXML 
– examples by Universal Business Language (UBL)

Strukturer og designregler baseret på ebXML

v/ Sue Probert, Senior Director, Documents Standards Commerce-One 
og Mavis Cournane, Cognitran Ltd.

15:50 Software AG er gået fra XML til ebXML. Det såkaldte 
“proof of concept” vil blive præsenteret.

v/ Peter Stamps, Product Manager, Software AG, Holland

16:20 Afslutning og networking

v/ Bjarne Emig, Dansk Standard og Gösta Mellquist, GEA

16:30 Konferencen slutter

Indlægget holdes på engelsk

Indlægget holdes på engelsk

Indlægget holdes på engelsk

Indlægget holdes på engelsk

Tilmeldingskupon

Arrangører
Dansk Standard
SWEPRO
www.swepro.org / swepro@kommers.se 
GEA (Swedish Alliance for e-business),
www.gea.nu  / gea@gea.ihb.se

C/O Dansk Standard
Kollegievej 6 · 2920 Charlottenlund
Telefon: 39 96 61 01 · Fax: 39 96 61 02
ds@ds.dk · www.ds.dk

Arrangørerne  forbeholder sig ret til
ændringer i programmet, ligesom der tages
forbehold for eventuelle trykfejl.

Tid & sted
Torsdag den 7. nov. 2002 kl. 9:30 - 16:30
Registrering og morgenkaffe kl. 9:00 - 9:30

Copenhagen Congress Centre
Bella Center
Center Boulevard
2300 København S

Den nye Metrostrækning fra Nørreport til
Vestamager åbner den 19. oktober. Metro-
en der kører med 6-10 minutters intervaller
stopper ved Bella Center, og er derfor en
hurtig og praktisk forbindelse til Regional-
togene via Nørreport eller Ørestad station.

Pris 
Deltagergebyr 1.950 DKK ( ≈ 2.380 SEK).
Foruden deltagelse i konferencen omfatter
gebyret frokost og kaffepauser med diverse
forfriskninger samt en konferencemappe
med diverse materialer.

Deltagere, som er medlem af Dansk
Standard/e-business eller af GEA
(Swedish Alliance for e-business) opnår
10% rabat på deltagergebyret,
dvs. 1.755 DKK  (≈ 2.150 SEK).

Tilmelding
Tilmelding til konferencen kan ske via vores
hjemmeside www.ds.dk/1189 eller ved at
udfylde og indsende den vedhæftede til-
meldingsformular til Dansk Standard.

Dansk Standard vil bekræfte modtagelsen
af tilmeldingen pr. e-mail eller brev og
fremsende faktura med alm. post.

Afmelding
Såfremt du inden den 15. oktober bliver
forhindret i at deltage i konferencen, er du
velkommen til at sende en kollega eller helt
aflyse. Fremsend venligst en skriftlig med-
delelse om aflysning, idet Dansk Standard
returnerer deltagergebyret eksklusive et
administrationsgebyr på 300 kr., efter kon-
ferencens afholdelse. Ved aflysning senere
end den 21. oktober refunderes deltager-
gebyret ikke.

Hotel
Ved behov for overnatning i København
kan Wonderful Copenhagen Tourist
Information and Hotelbooking kontaktes på
tlf. +45 70 22 24 32 eller www.woco.dk

Konferencesprog
Indlæggene holdes på dansk, engelsk eller
svensk. 
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