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Mötesanteckningar från Tekniska Arbetsutskottet (TU) 
 

Datum: 2013-05-07, kl. 10.00 – 11.00 

Plats: Tele-/webbmöte 

Deltagare 

Ginn Wiberg (GW) Pri Handel 

Cecilia Ikäläinen (CI) Peab 

Marcus Andersson (MA) Peab 

Svante Grute (SG) NCC   

Lasse Heikura (LH) Data Interchange  

Per Lindahl (PL) BEAst 

1. Mötets öppnande och fastställande av agenda 
MA, ordförande i TU, hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.  

2. Föregående protokoll/anteckningar 

Genomgång gjordes av punkterna i föregående protokoll från 2013-02-06 som godkändes. 

3. Rapport av pågående arbetsuppgifter    
 NeC (Nordic eConstruction) 

SG informerade att NCC har aktiviteter på gång för att starta upp projekt inom NeC och 

anläggningstransporter. 

 SBDH (Standard Business Document Header) 

o CI och SG berättade att de håller på att testa meddelande mellan Peab och NC. 

o CI informerade att de får XML-fakturor via Visma Spcs/Strålfors och att nya 

affärsparter kontinuerligt tillkommer.   

o SG nämnde också att de är under uppstart för tester med Skanska. 

4. Teknisk Rekommendation – Negativa värden i faktura 
PL berättade och visade att exempeldokument, i Edifact och XML, tagits fram som komplement 

till BEAst rekommendation för fakturor med negativa värden vid rabatter och avgifter. 

Dokumenten ska publiceras på BEAst hemsida efter godkännande i samband med remiss.  

5. Rapport om pågående projekt/arbetsutskott 
 E-fakturautskottet 

SG berättade att aktivitet pågår inom e-fakturautskottet för att ta fram besparingsmall för  

att räkna ut besparing med e-faktura. 

 Effektivare varuförsörjning 

PL rapporterade om det pågående projektet för effektivare transport av gods till bygg- 

platserna. Godsmärket (som visades enl. bilaga <e-Label Remiss, Rev 0.9>) sändes ut på    [PL]  

remiss förra veckan. Införandet förbättrar för transportör och den interna hanteringen  

på byggplatsen.  

PL nämnde vidare att NeB meddelanden bl.a. kommer att kompletteras med information 

om GPS-position och slutdestinationer på byggplatsen. 
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 Implementeringsutskottet 

PL nämnde att aktiviteter pågår för att öka införandet av elektronisk handel inom branschen.   

6. BEAst valideringsportal 
PL nämnde att det fortfarande är väldigt få som använder BEAst valideringsportal. 
o MA och CI berättade att Peab föredrar att göra valideringen i eget system. Vidare  

använder de SFTIs valideringsportal.  

o SG nämnde att NCC använder eget system för att göra validering. 

 

PL väckte frågan om BEAst valideringsportal är mest lämpad för mindre företag eftersom  

stora företag ofta har egna system för validering där de samtidigt kan validera affärsvärden. 

 

CI nämnde att de använder en XML-editor som fungerar bra. CI skickar information till alla       [CI] 

vilken XML-editor de använder.  

7. E-handels status för systemleverantörer & parter 
 Partsregister 

PL visade dokumentet < BEAst_Partsregister för e-handel_2013-03-01> och det utskick  

som gjorts för att samla in information om e-handels status för affärsparter. 

Trots flera utskick är det låg svarsfrekvens. Adresslistan för utskicken är BEAst ”ordinarie” 

mottagarlista.  

CI och SG berättade att de inte sett utskicket och dokumentet för Partsregister. 

Kan det vara så att BEAst adresslista inte når rätt personer för denna typ av ärenden. 

Dokumentet för Partsregister plus försättsdokument för Partsregister och Vita Listan         [PL] 

bifogas noteringarna. 

PL nämnde att CI och SG gärna får skicka runt dokumenten på sina resp. företag.    

 Vita Listan 

PL berättade att Vita listan, som är motsvarande dokument för att samla in uppgifter  

om systemleverantörerna, senare kommer att skickas ut.  

8. PEPPOL 
PL visade svar från den webbenkät som gjorts för att fånga ”nuläget” för EDI i samband  

med förstudien om PEPPOL som påbörjats. 

PL nämnde, från egen erfarenhet, att det som tog mest tid med nya affärsparter och/eller 

meddelanden var inte kommunikation eller meddelandestruktur utan problem med  

felaktiga affärsvärden. 

9. Versionshantering 
PL visade dokumentet <BEAst regelverk standard och versionshantering_2013-03-04>, som  

också bifogas, för det nya regelverket om versionshantering. Det är enbart meddelande för  

NeC som för tillfället följer det nya regelverket. På sikt kommer även samma metod att införas 

för övriga BEAst meddelanden. 

10. Informationssäkerhet - kommunikation 
Deltagarna tyckte det är ett intressant område och det blir säkert mera aktuellt i framtiden. 

Detta gäller inte minst med koppling till PEPPOL. 
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11. Övriga frågor 
 Borttag av innehåll i meddelanden 

PL ställde frågan om möjligheten att förenkla BEAst meddelanden och skala bort information 

för att uppnå snabbare implementering. 

o GW nämnde att det ev. går att ta bort viss information. Vad som kan göra det svårt är 

att olika företag har sina unika krav. 

o SG berättade att många av de företag som de kommunicerar med har specialkrav. 

NCC har använt grund-XML plus bild för specialkraven. 

12. Nästa möte 
Nästa TU-möte, som blir ett telefon-/webbmöte, bestämdes till: 

Måndagen 9 september, 2013 

Kl. 10.00 

 

PL kommer att skicka ut separat inbjudan.                       [PL] 

 


