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Anteckningar förda vid Tekniska Arbetsutskottets möte 2/11  
den 2011-05-17. 

 

Plats:       BEAst, Klara Konferens, Ferlin rummet på Vattugatan 6 Stockholm 

Närvarande: Lasse Heikura, Data Interchange (LH) 
 Ginn Wiberg, Pri-Handel (GW) 
 Klara Lindeberg, Ahlsell Sverige AB (KL) 
 Daniel Blomgren, Precio (DB) 
 Malin Carlström, Synbrio AB (MaC) 
 Ulf Ericsson, Olive Tree (UE) 

Martin Herodes, Olive Tree (MH) 
 Peter Fredholm, BEAst (PF) 
 Per-Lennart Persson, BEAst (PLP) 
  
  
Frånvarande: Jesper Westberg, Svevia (JW) 
 Marcus Andersson, PEAB (MA) 
 Rolf Lysfjord,Logiq (RL) 
    Ulf Jonson, VVS info (UJ)  
    Mats Carlsson, Palette (MC)  
    Mårten Forsell, Ahlsell Sverige AB (MF)  
       Henrik Liljeqvist, NCC (HL)   
       Anders Liljefors, Palette (AL) 
       Emanuel Turesson, Visma Spcs AB (ET)  
     Rolv Möll-Nilsson, Logiq (RMN)  
      
   
  

1. Sammanträdets öppnande, fastställande av dagordning 
Lasse Heikura hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Utdelat förslag till 
dagordning fastställdes. 

 

2. Presentation av deltagarna 
Samtliga deltagare presenterade sig och sina arbetsuppgifter på resp företag. 

Vi kunde konstatera att det saknas deltagare från användarföretagen. 

 

3. Föregående protokoll /anteckningar 
Godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Nordiskt och internationell samverkan 
PLP/PF rapporterad om Nordisk och Internationell samverkan. 

Denna information blev lite mera detaljerad då det var många ny deltagare vid mötet 
men i stort så kan det sammanfattas som nedan. 

Inom Norden samverkar vi med framförallt med Norge och i viss mån med Finland via 
Norge, ingen samverkan sker för närvarande med Danmark. 
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Som standarder finns Nordic eBuildning, Nordic eRental och SMSI. 

Internationellt finns en mindre grupp Ebuild men följande länder Sverige, Frankrike och 
England som deltagare träffas mycket sporadiskt.  

 
5. Rapportering av pågående arbete 
 Hantering av Bilagor i Beast meddelande 
         I en mindre grupp som bestått av MA, DB, AL och PLP har arbetet vidare med förslaget 

samt varit i kontakt med Sören Lennartsson SFTI som vid det tillfället inte hade några 
synpunkter på vårt arbete men att man skulle diskutera det i sin tekniska grupp och 
återkomma vilket man gjorde samma dag som vårt möte ägde rum, samt Dagfinn 
Paulsberg i Norge som inte heller hade några synpunkter på detta dokument dels för 
att det inte för närvarande är aktuellt inom bygg i Norge med elektroniska bilagor men 
säger att det kan komma och det ganska snabbt. Dagfinn Paulsberg informerad oss 
även att inom möbelbranschen där han medverkat hade tillsammans med Logiq tagit 
fram en enklare version för hantering av elektroniska bilagor vilket även Rolf Lysfjord 
har informerat om. Dagfinn Paulsberg menar att på sikt kunde detta också vara en 
metod som skall ingå i vår rekommendation för elektroniska meddelande. 

         Beslutet blev att dokumentet om ”BEAst rekommendation Elektroniska Bilagor” 
godkändes och skall läggas upp på hemsidan. 

 

         Vilma 2 
        PLP informerade om att arbetet fortgår och att det nu finns en färdig datamodell för 

genomgång och kvalitetssäkring av Finfo, detta arbete som startar i veckan och 
förhoppningsvis är klar under maj månad, under tiden pågår arbetet med att framställa 
en EDIFACT version och därefter en XML version. 

         PLP önskade att en informell arbetsgrupp bildades för att hjälpa till med att 
kvalitetssäkra innehållet i den nya PRICAT som då innehåller Vilma 2. 

 MH anmälde sig till denna arbetsgrupp samt ett förslag att PLP kontaktar Mårten 
Forsell om någon från Ahlsells kan ställa upp i arbetsgruppen. 

 
6. Teknisk Rekommendation 

1. Nya Incoterms koder 
Förslaget på teknisk rekommendation genomgicks och godkändes för åtgärd men 
med tillägget att en uppgift om vilken Incoterms version som användes skall ingå i 
de meddelande som är aktuella. 

 
2. Negativa värden i ALC 

 En informell arbetsgrupp bestående av GW, KL, MaC och PLP bildades som skall 
bereda ärendet och komma med förslag hur denne problematik skall hanteras. 
Kontakt skall även tas med andra användargrupper ex. GS1 om hur man där 
hanterar negativa värden, minustecken i fakturor/kreditnoter osv. 
 

3. Sammansatta artiklar 
Även här bildades en informell arbetsgrupp bestående av MaC, KL och PLP som 
även här skall bereda ärendet samt komma med förslag på lösningar hur detta skall 
hanteras de olika meddelande som är aktuella.  
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7. Kommande arbetsuppgifter 
 Inga förslag på kuverthantering, kommunikation och säkerhet och övriga 

arbetsuppgifter hade inkommit och då det saknas initiativ från användarna för        
punkt 1 och 3, beslöts att stryka dessa 2 punkter tillsvidare. Angående övriga 
arbetsuppgifter är BEAst medlemmar välkomman att lämna förslag på sådana. 

 

1. Kuverthantering: 
2. Kommunikation och Säkerhet: 
3. Övriga arbetsuppgifter:  

 

 
8. Regler för användning av beställningserkännande/ 

aviseringsmeddelande 
 PLP redovisade ett dokument(bifogas protokollet) från våra Norska kolleger om hur 

man där ser på hur dessa 2 typer av meddelande skall hanteras, hur och när de skall 
skickas samt vad de skall innehålla speciellt avseende på ett aviseringsmeddelande 
som kan innehålla enkla uppgifter om vad som levereras såsom artikelnummer och 
kvantitet till kompletta uppgifter för ”Cross docking” med uppgifter om innehållet på 
pallen och/eller kartongen med SSCC nr på samtliga förpackningar.           

 PLP efterlyste en arbetsgrupp som kan arbeta med dessa frågor.  

         Beslutades att vi gör ett upprop till våra medlemmar gällande behovet av deltagare till 
denna arbetsgrupp. Enighet råder i Tekniska Arbetsutskottet gällande vikten av att 
användarföretagen medverkar i framtagandet och förändringarna i de gemensamma 
standarder som behandlas. 

 
9. Automatisk artikeluppdatering och prissättning inom bygg och 

hantverk 
         Ulf Eriksson Olivetree Solution AB presenterade sitt företag samt ett intressant 

beskrivning på hur man har förenklat och snabbat upp hanteringen av artikel och 
prisuppdatering för sina kunder. Pdf fil finns som bilaga till protokollet.  

 

 
10. Övriga frågor 
 Mötet efterlyser frivilliga deltagare från användarna till de olika arbetsgrupperna.       

Det kan vara personer med speciella kunskaper eller intresse för de olika ämnena  som 
tas upp. Man behöver inte vara medlem i tekniska utskottet för att deltaga i en 
arbetsgrupp, arbetsgruppsmöten kommer att genomföras som telefonmöte. Arbetet i 
arbetsgrupperna kommer att dra igång under maj månad. 

 Kontakta BEAst teknikansvarig Per-Lennart Persson via mail eller telefon. 

         GW hade 2 önskemål om korrigeringar i SMSI Byggfaktura 
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1. I ALC segmentet element 1227 saknas koden för räkneordnig i samband med 
kedjerabatter, att kunna använda denna kod vid kedjerabatt är ett behov som finns 
hos ett antal tillverkare.  

2. Önskemål om nya enheter samt uppdatering av vår lista över enheter. 
 

Beslöts att båda dessa frågor skall beredas av arbetsgruppen för ”Negativa värden i 
ALC” 

 

 PF Informerade om att BEAst Teknik ansvarig Per-Lennart Persson från och med 
Stämman 2013 lämnar sitt uppdrag och att BEAst nu börjar söka efter en efterträdare.  
PF tar gärna emot förslag på lämplig kandidat. 

     

   
11. Nästa möte 
          Blir den 13 september 2011 kl 13.30 – 15:00.                             
          Mötet genomförs som telefonmöte. 
 
        

 
 
Vid pennan 
 
 
 
Per-Lennart Persson 
 
 

 


