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Riksbyggare samverkar om standard
Satsningarna på e-handel är allt viktigare
för att sänka byggkostnader. En väl
definierad branschstandard, en utbyggd
teknisk infrastruktur och en ökad medvetenhet om de ekonomiska effekterna har gjort
att förutsättningarna för massinförande nu
finns. I täten går de stora entreprenörerna
som drar hela branschen med sig.

- Vi Riksbyggare bör inte ha olika
lösningar för e-handel mot en och samma
leverantör, menar Stefan Björck som är
inköpschef på Peab. Det blir alldeles för
dyrt för leverantörerna och i slutänden är
det ändå vi som får betala kalaset. Då är
det bättre med en gemensam standard som
alla i branschen kan använda.
I ett första steg har NCC, Peab och
Skanska beslutat om en gemensam
releasehantering för elektronisk
fakturering. Alla tre kommer under andra
halvåret ha stöd för samma tillämpning och
version av branschstandarden i form av
Nordic e-Building och SMSI Förenklad
Byggfaktura.
- Syftet med det här är att underlätta för
våra leverantörer, säger Jan Svedman på
Peab och en av initiativtagarna.
- Vi har till stor del samma leverantörer,
säger Ulla Strandberg på Skanska. När det
blir enklare för våra leverantörer blir det
också fler som kan och vill ansluta sig,
vilket i sin tur leder till att vi kan spara mer
på e-fakturering.
- När nu SMSI Förenklad Byggfaktura
finns i både Edifact- och XML-format är det
ett naturligt val för byggbranschen, säger
Henrik Liljeqvist från NCC.
SMSI Förenklad Byggfaktura kom fram i
ett SBUF-finansierat projekt hösten 2008
och stöder byggprocessens behov av
rationell fakturahantering. Det är en del av
standarden Nordic e-Building, men också
samordnat med flera andra branscher.
När nu tre av de ledande företagen i
branschen samordnar runt e-fakturering
hoppas och tror vi att många andra i
branschen följer efter.

Ökning av e-handel
inom bygg

Peabs Stefan Björck tror på standarder
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Under vintern har BEAst genomfört en
enkät bland medlemmarna om deras
användning av e-handel med kunder och
leverantörer. Studien visar att e-handeln
inom byggsektorn har tagit en viss fart och
att många av branschens ledande aktörer
är mitt i en större satsning på e-handel.
Både urvalet och svarsfrekvensen är
begränsad vilket gör att resultaten ska tas
med viss försiktighet och snarast ses som
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en indikation på hur situationen ser ut i den
svenska byggbranschen.
Här är några resultat:
- Andelen e-handel ligger runt 20%, vilket
fortfarande är lite lägre än i andra större
industri- och handelsbranscher
- Den årliga ökningstakten uppskattas till
något drygt 10% vilket ligger i linje med
omvärlden.
- Det är stora skillnader i hur företagen
hanterar elektroniska leverantörsfakturor,
spridningen är jämnt fördelad i hela intervallet från ett fåtal ända upp till 80%.
- Det är stora skillnader inom branschen
och det finns fog att tala om en uppdelning i
A- och B-lag. Ändå starkare skulle det
förmodligen synas om enkäten gällt hela
branschen och inte bara medlemmar i
BEAst som rimligen har mycket större fokus
på e-handel.
- Det är möjligheterna till besparingar och
enklare processer som driver utvecklingen
av e-handel i branschen.

Effektivare projekthantering
Arbetet pågår för fullt inom BEAst med att
ta fram en standard för hantering av
projektinformation. Den tas fram som en del
av arbetet i projektet för informationsutbyte i
samband med maskinuthyrning, men är lika
aktuell för företag som levererar material
eller tjänster till en byggentreprenör.
Standarden består av två delar. I steg ett
skickar entreprenören en lista med
information om samtliga projekt i sin
portfölj. En leverantör kan därmed
uppdatera sitt system med kommande,
pågående och avslutade projekt. För varje
projekt ingår information som projektnummer, adresser, tider, storlek och typ av
projekt för att leverantören både ska kunna
planera effektivare samt ha rätt grundinformation i sina system.
Den andra delen innebär att
entreprenören aktiverar ett projekt genom
att skicka ett meddelande med detaljinformation till de leverantörer som kommer
att medverka i det projektet. Före
meddelandet skickas ska det inte gå att
beställa till projektet. Exempel på
information i meddelandet är adresser,
kontaktinformation, datum som är aktuella
samt en lista på behöriga beställare.

Besparingar och enklare processer driver
utvecklingen

- Det är brist på tid som framför allt
bromsar utvecklingen, inte tekniska
faktorer.
- Svaren tyder på att BEAst:s standard
Nordic e-Building kommer att slå igenom
rejält under 2009 och bli den gemensamma
nämnaren för branschens e-handel.
- I topp bland medlemmarnas önskemål
om vad BEAst ska prioritera finns aktiviteter
som ökar användningen av e-affärer i
sektorn samt att stötta medlemmarna.
- Användningen av Kollietikett Bygg
(transportetikett med streckkoder) är
mycket begränsad, trots en dokumenterat
stor nytta.
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Projektlista
Projektaktivering

Beställare

Leverantör

Ett meddelande är för leverantörernas
planering, det andra för att aktivera ett projekt

I dagsläget lägger en del entreprenörer ut
denna typ av information på sina
webbplatser så att leverantörerna kan ladda
hem uppgifterna. Med standardiserade
meddelanden kommer leverantörerna att
kunna uppdatera sina system på ett
effektivare sätt.
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Den nya standarden ska bli klar under
hösten och mer information om den, t.ex. i
form av ett förslag till informationsinnehåll,
kan fås från info@beast.se.

Välbesökt seminarium
Varje år bjuder BEAst in till ett öppet
seminarium i anslutning till årsstämman. I
år deltog ett 50-tal personer som kunde
lyssna på en blandning av praktikfall och
projektredovisning.

Seminariet lockade ett 50-tal deltagare

Per-Lennart Persson redogjorde för den
nya generationens standard från BEAst
som bygger på processbeskrivningar och
datamodeller. En stor fördel är att innehållet
i meddelandena kommer från en
termkatalog med standardiserade termer
som kan återvinnas när nya meddelanden
ska tas fram. Termkatalogen är ett
samarbete med GS1 vilket minskar
resursbehovet och ökar möjligheten till
acceptans hos användare och systemleverantörer. En annan fördel är att alla
meddelanden kommer att finnas i både
Edifact- och XML-format. Innehållet är det
samma, bara syntaxen skiljer.
Standarder i all ära, men det som lockade
störst intresse var praktikfallen.
Först ut var Skanskas Anna Svensson
som berättade hur inköpsprocessen
effektiviseras med hjälp av e-handel. Navet
i inköpsverksamheten är systemet IBX som
gör att leverantörerna får ett gränssnitt mot
alla projekt, en rejäl förbättring för
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leverantörerna. I alla fall för de som blir kvar
eftersom en viktig del i den nya strategin är
att minska antalet leverantörer.
Anna kunde visa på en del imponerande
siffror. Systemet har 3.000 användare i
Sverige som lägger 1.000 order varje dag
vilket innebär att 30% av alla köp görs i
inköpssystemet.
Vi fick också se på en lång rad med
positiva effekter för Skanska, t.ex. en
effektivare process, sparad tid, bättre
möjligheter till uppföljning och enklare
hantering för beställarna.

Anna Svensson förmedlar erfarenheter från
Skanska

I nästa praktikfall var det Hans Kokk från
Interpares som berättade om hur deras
inköpsportal utvecklat verksamheten. I
dagsläget finns kataloger från 80% av
leverantörerna i systemet. Orderhantering
sker med EDI eller e-post beroende på vad
leverantören klarar. Fördelarna som Hans
pekar på är främst en effektivare inköpsprocess som sparar tid åt beställaren,
sökbarhet, bättre kontroll och möjlighet för
alla att se vad som beställts. Att
leverantören dessutom tillåts arbeta mer
effektivt är en annan avgörande fördel.

Årsstämma valde ny
styrelse
Årsstämman innehöll inga större
överraskningar eller förändringar. Det
gångna året omsatte BEAst 1,4 MSEK och
verksamheten gav ett knappt överskott.
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Den nya styrelsen har representanter från
de olika delarna av branschen och
inkluderar följande ledamöter:

Avtalsfakturan försenad

Mats Lenngren fortsätter som ordförande
Per Redtzer, Maxit, vice ordförande
Lennart Skog, NCC, vice ordförande
Jan Svedman, Peab
Sandra Petersson, Skanska
Fredrik Mälström, Electrolux
Jan Åke Dahlin, Ahlsell
Hans Kokk, Interpares
Maria Andersson, Beijer Byggmaterial
Daniel Hedlund, VVS-fabrikanternas Råd
Jonatan Josefsson, Svensk Byggtjänst
Olle Samuelsson, Tyréns

Tillsammans med några andra branschorganisationer kommer BEAst att arbeta
fram en standardiserad avtalsfaktura som
ska användas för fakturering av periodiska
tjänster.
Tyvärr är arbetet försenat då det varit en
del initiala frågor att lösa, bl.a. hur projektet
ska finansieras. Nu är det i alla fall löst och
arbetsgruppen har kunnat sätta igång på
allvar. När det finns ett färdigt förslag framåt
hösten kommer vi att skicka ut det på
remiss.
De som deltar i arbetsgruppen förutom
BEAst är Odette, GS1 och Sveriges
Kommuner och Landsting. Det finns också
representanter från såväl fakturautställare
och fakturamottagare.

BEAst ger webbkurs

Mats Lenngren tackar avgående
styrelseledamoten Bo Eskilsson.

Hyresprojektet rullar
vidare
I vintras startade BEAst ett projekt för att
förenkla hanteringen av maskinuthyrning,
ett område där dagens verksamhet är
mycket manuell och ofta utan IT-stöd.
Projektet har nu kommit så långt att det
finns ett färdigt förslag till en processbeskrivning och innehåll i de meddelanden
som arbetsgruppen kommit fram till.
Förslaget är skickat på remiss till samtliga
medlemmar i BEAst samt till medlemsföretagen i maskinuthyrarnas organisation
Swedish Rental Association.
Sammantaget kommer det att bli ca fem
nya meddelanden för att effektivisera
hyresprocessen. Projektet beräknas vara
klart under hösten.
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Ett ökat behov av kunskap om e-handel är
en av de viktigaste faktorerna att åtgärda
framkommer det i den medlemsundersökning som BEAst gjorde i vintras. I höst
kommer vi därför att börja med utbildning
med mål att åtminstone delvis fylla ut
kunskapsbehovet.
En första kurs är inplanerad till början av
hösten. Den kommer att ge en introduktion
till standarder och svara på frågor som vilka
standarder finns, varför vi behöver en egen
standard för byggbranschen och vad en
standard för e-handel egentligen innehåller.
Kursen kommer att ske på nätet via
BEAsts plattform för e-konferenser så att
alla ska kunna vara med utan att resa.
Kursen har en bred målgrupp och inga
direkta krav på förkunskaper.

Index visar fortsatt
tillväxt
NEA:s Index e-handel B2B för kvartal ett
2009 visar att den elektroniska handeln
mellan företag ökat med två procent från
föregående kvartal. Det bekräftar bilden av
en kontinuerlig och stabil tillväxt.
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För hela 2009 är NEA:s prognos att
uppgången kommer att fortsätta i minst
samma omfattning. Den pågående
lågkonjunkturen innebär att företagen
måste spara kostnader, vilket kommer att
sätta rationellare metoder att göra affärer
ytterligare i fokus.

effektiv och säker affärskommunikation
över Internet.
OFTP2 är en standard från både
Odette och IETF (internet). Information om
hur OFTP2-standarden ska tillämpas och
säkerheten hanteras finns att ladda ned
från www.odette.se. Där finns också
information om vilka programvaror som
stöder kommunikationsstandarden.

På gång inom BEAst

NEA Index visar att den svenska e-handeln
växte 2% under det första kvartalet.

Patent på e-faktura!?
Det engelska VAN företaget OB10 har
beviljats patent för e-fakturahantering, vilket
är en minst sagt märklig händelse.
Tidsfristen för att bemöta patentet går ut
2009-07-29 och det är bara att hoppas att
det leder till ett avslag.
Om inte finns en risk att det leder till att
alla som säljer produkter och tjänster inom
området kommer att få betala ersättning till
innehavaren av patentet, vilket i sin tur
förstås skulle leda till ökade kostnader för
användarna.

OFTP2 klart för
användning
OFTP har länge varit ett av de vanligaste
kommunikationsprotokollen. Med OFTP2
har kraven på säker kommunikation över
internet tillgodosetts genom inbyggda
certifikat som kan användas för både
signering och kryptering. Redan tidigare är
kvittenshanteringen en funktion som ger
mycket bra driftsegenskaper och
sammantaget blir OFTP2 därför en
intressant byggsten för den som vill ha
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Aktiviteter den närmsta framtiden:
- Projektet Avtalsfaktura har löpande
möten i arbetsgruppen.
- Projektet Hyresmaskiner har löpande
möten i arbetsgruppen
- Den 4 september håller vi en webbkurs
om standarder.
- I september håller vi ett informationsmöte för operatörer om banker om vår
fakturastandard.
- I oktober är det dags för BEAst
höstseminarium med rapporter från projekt
och standardisering, samt med ett par
praktikfall.
- Det pågår hög aktivitet inom de olika
projekten som BEAst driver. Den som är
intresserad av att delta i en arbetsgrupp
kan kontakta info@best.se

Om BEAst
BEAst tar fram standarder och hjälpmedel för eaffärer mellan bygg- och fastighetssektorns
aktörer för att stötta nya arbetssätt och sänkta
kostnader. I BEAst samverkar ett 40-tal av
branschens ledande företag.
Medlemmar har tillgång till information,
rapporter, standarder och tjänster. Per-Lennart
Persson och Peter Fredholm, båda med 15-20
års erfarenhet av området, finns till hands att
stötta medlemmarna i praktiska frågor. Andra
medlemsförmåner är t.ex. valideringstjänsten.
För mer information: www.beast.se och
kansli@beast.se.
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