
Prio Tidpunkt Område 
 

Beskrivning 
 

Hur driva vidare? 
 

Projektdeltagare Tillväxt-
verket? 

0 Q2 2015-
Q3 2016 

Packaging 
Management – 
(Retur Emballage 
projektet) 
 

Bredda Odettes område från 
material & supply till att innefatta 
emballage. 
Olika emballage och typer till 
olika kunder. Praktisk hantering 
av Emballage (ej relaterat till 
administration). 
 

Pågår internationellt 
 

Önskemål om 
fortsättning med den 
svenska gruppen. 

Ja 

0 Q2 2015- 
Q2 2016 

Labelling 
 

Review of the Global Transport 
Label (GTL). Develop a 
harmonised European 
Implementation Guideline. 
 

Pågår internationellt Bilda en svensk grupp Ja 

0 Q2 2015- 
Q2 2016 

MMOG 
 

Version 4 maintenance, e-
version phase 1, training and 
communication. 
 

Pågår internationellt   

0  Odette Sweden vision 
 

Fungerar det att ta in 
operationella krav inom exv. 
emballage standard eller skall 
det bara vara 
informationsstandard?  
 

Frågan har lyfts i Odette 
Sweden styrelse och det 
är inte aktuellt att ta med 
standard emballage just 
nu. 
 

  

1 Q4 2015 EDI och 
kommunikation, 
 – PRODAT 
 

Implementera PRODAT 
gemensamt.  
Tillämpning: 
• Artikelrader 
• Styrning av det industriella 

praktiska upplägget  

• Starta med ett 
seminarium för 
OEM’erna. 

• Hitta ett sätt att 
implementera på som 
AB Volvo har gjort.  

• Inkludera material- 
och IT-leverantörer. 

Implementeringsansvari
ga från AB Volvo, 
Scania och Volvo Cars 
tillsammans med 
implementerings-
ansvarig hos vald 
leverantör och IT-
leverantör. 

 

Nej 



2a Q1 2016 Utbildning 
 

• EDI for Dummies. Dokument 
finns: Delivery Processes in 
the Automotive Industry. 
Kalla det EDI för success 
istället? 

•  Logistikutbildning–Best 
practice för legohantering. 

• Logistikutbildning–Best 
practice för 
tredjepartslogistik. 

• Logistikutbildning–Best 
practice för hantering av 
plan- och 
prognosinformation. 

 

• EDI for Dummies - 
utgå från det material 
som redan har tagits 
fram av inom Odette 
(av Jörg). 

• Skapa ett 
utbildningspaket för 
olika grupper.  

 

Bilda en grupp med 
kunniga inom resp. 
område. Anlita 
konsulter för att ta fram 
själva 
utbildningsmaterialet.  

Ja 

2b Q2 2016 EDI och 
kommunikation 
– specifikationer 
 

Ha gemensamma tillämpningar 
och specifikationer för EDI-
meddelanden. Gäller hela 
kedjan, dvs. även sub-tiers. 

Bilda en undergrupp till 
SEBFC som tittar på 
vilka förändringar som 
kan göras, och hur det 
påverkar befintlig setup 
(innebär ändringar både 
hos OEM och 
leverantör). Beskriva 
varje OEM’s krav i en 
matris. Hur de jobbar i 
dag, krav och hur väl 
leverantörsordern 
stämmer överens med 
leveransplan. Beskriva 
best practices. 
 

Spec. kunniga från 
SEBFC–gruppen. 
 
Starta med det förslag 
Johan och Hans har. 
Ingrid diskuterar 
förslaget vidare med 
dom innan vi går 
vidare.  
 
Utgå från det sätt VDA 
har hanterat det. Be om 
tillgång till 
projektplaner. 

Ja 

2c Q2 2016 EDI och 
kommunikation 
 – förenklad 
kommunikation 

Se över teknikerna: 
• Förenklad 

meddelandekommunikation 
(Web/EDI alt. XML). 

Bilda en undergrupp till 
TC som tittar på hur man 
kan förenkla samt 

Teknisk expertis. En 
representant från 
Sverige medverkar i 
den internationella 

Nej 



 • WebChecker och 
företagsprofiler av 
meddelanden. 

 

verifiera de tekniska 
lösningarna. 

gruppen. Rapportering 
till SEBFC. 

3 Q2 2016 Legal trade 
procedures 
 

Bredda Odettes område från 
material & supply till att även 
innefatta legal trade procedures 
(Invoices, Finance, Laws, 
Customs, Triangle trade). 
 
Exempel på områden: 
• Godsmottagnings-

deklaration i respektive land. 
( t.ex. nya krav i 
Tyskland/Tjeckien). 

• Mellanlagring i andra länder 
kan ändra ursprung och 
därmed påverka tullavgiften.   

 
 

• Föreslå och skapa en 
internationell och en 
svensk grupp som 
ser över best 
practices för alla 
legal trade 
procedures (dvs. hur 
vi hanterar detta), 
samt ger förslag till 
anpassning av 
befintliga 
meddelanden.  

• Ha en representant 
från den svenska 
gruppen som länk 
mellan 
projektgrupperna. 

 

Tullexperter för OEM’er 
och leverantörer, 
systemleverantörer. 
Den svenska gruppen 
rapporterar till NAF. 
I dag finns det grupper 
inom de nationella 
organisationerna som 
har kunskap om lagar 
och regler. Har också 
medlemsbolag som är 
duktiga på tullfrågor. 
Hitta ett sätt att knyta 
dessa till gruppen. 

Ja 

4 Q3 2016 Tyskt projekt 
 

Hur kan Odette Sweden ta 
lärdom av det arbete som har 
utförts inom Industry 4.0? 
 

Bilda en grupp som tar 
reda på hur VDA har 
gjort samt utforma ett 
liknande koncept för 
Odette Sweden. 
 

Representanter från de 
olika forums-grupperna. 

Nej 

5 Q3 2016 EU-projekt 
 

Hur kan Odette ta plats inom 
Horizion 2020 för tweeting 
SCM? 
 

En uppgift för Odette 
International.  

 Nej 

6a Q3 2016 EDI och 
kommunikation 
– kravbild  

• Behöver vi verkligen all 
information?  

• Bilda en internationell 
och svensk grupp. 

• Specificera kraven. 

En grupp bestående av 
kravställare och spec. 

Ja 



 • Utred vilka krav som faktiskt 
ställs av respektive bolag; 
OEM och T1 och minimera 
antalet krav (minimera 
standarden). 

 

• Använd sedan 
resultatet som input 
till ”end to end” 
projektet. 

• Driva via TC sen. 

experter. (både från 
SEBFC och NAF).  

6b Q4 2016 EDI och 
kommunikation 
– kravbild 
 

Har ej stöd för alternativa 
packningssätt, exempelvis 
sampackning av lådor/påsar 
med olika artiklar. 
 

• Bilda en grupp som 
tittar på hur vanligt 
det är, vad som 
behövs, vilka krav 
dagens meddelande-
struktur ej klarar av 
och vad som ev. 
måste ändras. 

• Föreslå best 
practices och 
meddelande-struktur. 

• Driva via TC sen, el. 
internationell grupp? 

 

En grupp bestående av 
kravställare och spec. 
experter. (Från både 
SEBFC och NAF). 

Ja? 

6c Q4 2016 EDI och 
kommunikation 
– kravbild 
 

Artikelorienterad struktur – 
borde vara kolliorienterad. 
Enbart två kollinivåer (small box 
på pall).  
 

• Bilda en grupp som 
tar fram ett förslag på 
en kolliorienterad 
struktur. 

• Driva via TC sen, el. 
internationell grupp? 

 

En grupp bestående av 
kravställare och spec. 
experter. (Både från 
SEBFC och NAF). 

Ja? 

7a Q1 2017 ”End to end” fokus Bredda Odettes område från 
material & supply till att innefatta 
transport. 
 

Ha en internationell och 
svensk grupp för detta. 

Kravställare OEM, 
leverantörer samt 
transportörer. 

Ja 

7b Q1 2017 Säkra implementering 
av nya krav i hela 
försörjningskedjan. Ha 
ett ”End-to-end”- fokus 

• Formulera kraven vidare från 
T1 till Tn. ( Hur har Tn löst 
problemet i dag med att inte 

Bilda en internationellt 
och en svensk grupp. 
 

En grupp bestående av 
kravställare och spec. 
experter. (både SEBFC 
och NAF plus tier2). 

Ja 



för att få med 
maximalt antal 
affärspartners. 
Slutmålet är kundnytta 
och konkurrenskraft till 
lägsta möjliga 
kostnad.  (Gäller både 
process och teknik. 
Verktyg behövs för 
detta). 
 

kunna jobba med full EDI 
och leveransplankoncept?) 

• Arbeta uppströms med 
leverantörerna i Tier 1, Tier 
2 och Tier 3, i syfte att skapa 
mervärden för kunderna 
nedströms. 

• En test på att konceptet 
fungerar i hela 
leveranskedjan. 

 

7c Q2 2017 ”End to end” fokus 
 
Verktyg för de nya 
förutsättningarna så 
att vi kan jobba med 
en effektiv supply 
chain/value chain 
global logistics 
footprint även då vi 
har längre flöden från 
t.ex. leverantör till 
fabrik. 
 

Centraliserad distribution per 
region och inte per OEM. (pga. 
miljö och krav). Analysera hur 
det påverkar vår egen 
transportsetup. 
 

Bilda en internationell 
grupp som tittar på vad 
som skiljer en global 
logistics footprint från en 
lokal. Vad måste man ta 
hänsyn till? 
 

Kravställare OEM, 
leverantörer samt 
transportörer. 

Ja 

7d Q2 2017 ”End to end” fokus  
– Nya tekniker 
 

• Nya tekniker som kan 
användas i Odette 
relaterade områden. 

• Säkerställa infrastruktur (i 
synnerhet 
TCP/IP/bandbredd) mellan 
Europa och olika emerging 
markets (just nu i synnerhet 
Kina). 

• RFID -Komponentmärkning 
med RFID. 

Bilda en undergrupp till 
TC? 

Teknisk expertis (från 
NO:S). 

Nej 



 

7e Q2 2017 ”End to end” fokus Bjuda in ERP-leverantörer till 
medlemskap för att öka 
förståelsen för behovet av 
Automotive-vertikala lösningar. 
 

Ha en internationell 
referens grupp för detta. 

IT-leverantörer och 
kravställare 
(representanter från 
NO-org. och TC). 

Nej 

8 Q1 
2016? 

RFID 
 

Review and update existing 
RFID recommendations  
 

Vilande. 
Stöd till andra projekt, 
processer. 
Inget eget projekt. 
 

 Ja 


