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Mötesanteckningar från Tekniska Arbetsutskottet (TU) 
 

Datum: 2012-11-12, 15.20 – 16.00 

Plats: BEAst i Stockholm 

Deltagare 

Klara Lindeberg (KL) Ahlsell 

Lasse Heikura (LH) DataInterchange 

Svante Grute (SG) NCC   

Pär Wiklund (PW) Finfo/Logic 

Per-Lennart Persson (PLP) BEAst 

Per Lindahl (PL) BEAst 

1. Mötets öppnande och fastställande av agenda 

Marcus Andersson, ordförande i TU saknades på mötet varför PLP tog på sig rollen som  

ordförande. PL fick uppgiften att skriva mötesnoteringar.  

PLP hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.   

2. Föregående protokoll/anteckningar 

PLP gjorde en genomgång av punkterna i föregående protokoll från 2012-09-06 som god- 

kändes av deltagarna. 

3. Presentation av ny Teknikansvarig 
PLP berättade att han kommer att avsluta sitt arbete inom BEAst och att PL kommer att  

ta över rollen som ny teknikansvarig. 

PL presenterade sig och berättade kort om sin bakgrund och i kronologisk ordning om;  

- Verksam inom transportsektorn och exportindustrin. 

- Fordonsindustrin med arbete på Saab Automobil inom EDI, streckkodsteknik, intern  

   och extern materialförsörjning, leveransprecision för transportörer. 

- EDI arbete på EDS/HP med kunder som SKF, KF, Pernod Ricard och OKQ8. 

- Startade eget företag -  ITLOG - i början av 2010 och arbetar med integration, process- 

  stöd och EDI. 

4. Rapport av pågående arbetsuppgifter 
PLP rapporterade att nya framtagna meddelanden finns på BEAst hemsida med följande 

kommentarer;    
• NeB både EDIFACT och XML versionerna 

Ny version 1.2.2 är klar för meddelande Katalogmeddelande, Ordermeddelande, 

Orderbekräftelse och Faktura. 

Leveransavisering  i  version 1.2.2 är ännu inte färdig. Kommer att bli klar under  

den kommande veckan. 

Generellt är det inga stora förändringar i version 1.2.2 jämfört med föregående version. 

Förändringarna framgår i resp. meddelandets changelog som kan laddas ner från BEAst 

hemsida.  
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• SMSI Byggfaktura version 1.2.3 

Stöd finns nu för bl.a. frakter. 

 

• SMSI Servicefaktura 

Namnet SMSI Periodisk faktura användes tidigare för SMSI Servicefaktura. 

SG berättade om SBDH (Standard Business Document Header) som är ett standardiserat  

kuvert för adressering av XML meddelande. Syftet med SBDH är att enklare adressera 

meddelanden för bolag, på olika nivåer, inom samma koncern.   

Under denna vecka har också NCC börjat skicka sina första testfiler med SBDH.    

(Se bilaga <BEAst_Rekommendation_SBDH_2012-11-14> för mer information om SBDH) 

5. Teknisk Rekommendation – Negativa värden i faktura 
PLP meddelade att BEAst har tagit fram ett förtydligande om negativa fakturavärden i  

ALC men vi behöver ytterligare synpunkter.  

Se bilaga <Teknisk rekommendation_NeB_Negativa värden_2012-09-06> för BEAst  

Teknisk Rekommendation om Negativa värden vid rabatter och avgifter. 

PLP ber att deltagarna i TU ska studera punkten och kommentera så att vi kan fatta ett        [ALLA] 

beslut. 

6. Rapport om pågående projekt/arbetsutskott 
PLP föreslog att punkten utgår eftersom Peter Fredholm inte kunde närvara då han  

leder ett annat möte inom BEAst för Anläggningstransporter. 

7. Övriga frågor 
• PEPPOL 

En separat workshop arrangerad av BEAst hölls innan TU mötet där också deltagarna 

i TU också deltog. Ett allmänt intryck av PEPPOL är positivt.  

Peter Fredholm kommer att lyfta frågan till BEAst styrelse om en PEPPOL förstudie,  

eller annan utredning, ska genomföras och vi inväntar ytterligare besked. 

SG berättade att NCC är på gång att skicka sin första faktura via PEPPOL.  

 

• Per-Lennart Persson slutar inom BEAst 

PLP berättade att TU mötet 12 nov. är det sista TU-mötet han är deltar i. Eventuellt  

kommer han att vara bisittare vid nästa TU-möte.   

8. Nästa möte 
Nästa TU-möte, som blir ett telefonmöte, bestämdes till: 

Onsdagen 6  februari, 2013 

Kl. 10.00 

 

PL kommer att skicka ut separat inbjudan.                       [PL] 

 


