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KONTAKT Detta nyhetsbrev skickas till BEAst:s
medlemsföretag och abonnenter. För mer information
om hur du blir medlem i BEAst eller om något av inslaget
i detta nyhetsbrev, kontakta Peter Fredholm. Tel
070 663 32 19 eller peter@beast.se

Nordic eRental förenklar maskinhyra
Hyra av maskiner och annan utrustning till
byggarbetsplatser omsätter miljardbelopp
samtidigt som det är en mycket frekvent
verksamhet med massor av beställningar
och andra händelser. Behovet av ett
modernare och mer rationellt arbetssätt har
varit stort och det var därför en viktig
milstolpe i branschens produktivitetsutveckling när byggentreprenörerna i BEAst
regi kunde enas med sina leverantörer om
en gemensam standard.
Standarden heter Nordic eRental (NeR)
och stöder hela processen, från katalogoch prisinformation till order, leverans och
faktura. De företag som medverkat i BEAst
arbetsgrupp är NCC, Peab, Skanska och
Svevia samt deras leverantörer av
hyrestjänster Cramo, Lambertsson,
Ramirent och deras branschorganisation
Swedish Rental Association. Finansiering
av projektet har skett via SBUF.
- Inom NCC räknar vi med att spara
kostnader genom snabbare
anslutningsprocess och genom bättre
kontroll och uppföljning av hyresaffären,
säger Lennart Skog som ansvarar för att
implementera standarden inom NCC.
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Lennart Skog på NCC var initiativtagare till
projektet.
- Den största fördelen för oss är att kunna
automatisera den omfattande fakturahanteringen, vilket möjliggörs då
information om priser, order och leveranser
finns i systemet säger John Egeberg som
representerat Svevia i projektet.
Nordic eRental (NeR) består av två delar,
en processbeskrivning och tio
meddelanden.

Ordning på projektinformationen
Standarden består av 10 meddelanden.
Processbeskrivningen är en beskrivning
av gränssnittet mellan två verksamheter
med detaljerade beskrivningar av delprocessernas regelverk och behandlingssteg.
Syftet med denna del av standarden är att
enas om ett gemensamt arbetssätt, vilket
säkerställer nyttan av att skicka de
standardiserade meddelandena.
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För varje av de tio meddelandena finns
dessa delar:
a) en översiktig dokumentbeskrivning
som visar vilka affärstermer som ingår i
meddelandet.
b) en detaljerad dokumentbeskrivning
som visar en rad detaljer som definitioner
av termer och fältlängder.
c) en XML Guideline som visar strukturen
och taggarna.
d) ett XML schema för validering av filer.
Standarden kommer att finnas för
nedladdning från BEAst webbplats inom
kort.

Portalen eBuild.se
lanseras i mars 2010
BEAst kommer under våren 2010 att
lansera fakturaportalen eBuild.se för att
effektivisera det enorma flödet av fakturor
som utmärker byggbranschen. Vi
slutförhandlar just nu med två tänkbara
leverantörer med sikte på ett avtal i januari.
Meningen är att skapa en gemensam
branschportal som är öppen för alla företag
i byggbranschen och dess närhet.
Portalen vänder sig till fakturamottagare
som vill ha EDI-fakturor även från sina
minsta leverantörer. För dessa ska det vara
möjligt att utifrån enkla mallar skapa
fakturor till sina stora kunder i branschen.
Grundidén med portalen är att det ska vara
enkelt för fakturautställarna. De kan
fakturera alla sina stora kunder på ett och
samma ställe, de ska kunna återanvända
fakturor och det ska vara helt utan kostnad.
Kostnaden tas i stället av fakturamottagaren, vilket är naturligt då denne får
fakturan elektroniskt som en fil enligt SMSI
Förenklad Byggfaktura och därmed kan
automatisera sitt inflöde av fakturor även
från de minsta leverantörerna.
De som medverkat i projektet är Beijer
Byggmaterial, NCC, Peab och Skanska.
När portalen är klar kommer alla att
erbjudas medverka, även företag som inte
är medlemmar i BEAst. För medlemsföretag kommer kostnaden att vara lägre.
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eBuild.se vänder sig till hela branschen.
Om portalen blir en framgång finns det en
option på att utöka den även med t.ex.
orderflödet i steg 2.

Det våras för e-handel
NEA:s Index e-handel B2B för kvartal tre
2009 visar att den elektroniska handeln
mellan företag (B2B) ökat med drygt fem
procent från föregående kvartal och drygt
tolv procent för årets tre första kvartal. Det
bekräftar bilden av en kontinuerlig och
stabil tillväxt för B2B-handel.

Utvecklingen av index sedan starten 2008.
För hela 2010 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.
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Standard för
periodisk faktura

Standardfaktura från
FN

Tillsammans med Odette har BEAst tagit
fram ett förslag till standard för periodisk
fakturering. Standarden ska användas för
tjänster som utförts under en period och
som inte baseras på någon beställning utan
sker löpande utifrån ett avtal. För vissa
företag kan andelen periodiska fakturor
vara omfattande och uppgå till en tredjedel.
Behovet är alltså omfattande.
Förslaget till standard har varit klart ett
tag och har till mitten av december varit på
remiss. I arbetsgruppen har en rad
representanter för användare deltagit, vilket
gjort standarden praktiskt förankrad från
början. Det har ändå kommit in några
remissvar vilka nu gås igenom. Standarden
beräknas vara publicerad strax efter
årsskiftet och kan då laddas ned från BEAst
webbplats.

Standardiseringsorganet UN/CEFACT har
arbetat länge med en ny version av
standardfakturan Cross Industry Invoice.
Den första versionen, som var det första
XML-meddelandet från FN, har aldrig blivit
använt i någon omfattning.
Nu har en rad organisationer varit
inblandade i utvecklingen av den nya
versionen för att få den mer accepterad.
Det är förstås bra, men har lett till att
utvecklingsarbetet tagit mycket lång tid och
att det är en omfattande och kompromissrik
standard som kommit fram. Under tiden har
många branscher etablerat egna, men ofta
samordnade standarder, liksom den SMSIfaktura som BEAst varit delaktig i att ta
fram. Det återstår alltså att se om den nya
FN-fakturan kommer att få den betydelse
som det från början var tänkt.

Expertgrupp om efaktura

Nytt fakturadirektiv
på gång

Inom EU har det under ett par år skett ett
omfattande arbete inom e-fakturering. Man
har insett de höga och onödiga
administrativa kostnader som är
förknippade med fakturahantering och vill
på olika sätt arbeta för en övergång till efakturering. Det har skett både genom
informationsarbete och ändringar av
regelverket, inte minst för att få bort de
hinder som fortfarande finns vid gränsöverskridande fakturering.
Mycket av arbetet har kanaliserats till en
öppen grupp som kallas ”EU Expert Group
on e-invoicing”. Gruppen har nu presenterat
en slutrapport som finns nedladdningsbar
från denna länk:

Det gamla fakturadirektivet från EU
förenklade de europeiska ländernas
lagstiftning till det bättre, även om det tillät
länderna att tolka vissa saker, framför allt
inom säkerhetsområdet, på olika sätt. Detta
har lett till en del problem vid gränsöverskridande e-fakturering.
Nu är det dags för ett nytt direktiv och då
borde man väl ha lärt av sina misstag?
Tyvärr verkar svaret på den frågan vara nej.
I Sverige finns det en samordning mellan
branscher för att via staten påverka
diskussionerna i EU. Främst är det Svenska
Bankföreningen och Odette som engagerat
sig. Det som inte är bra med direktivförslaget är att det fortfarande är öppet för
medlemsländerna att implementera
nationella krav. En märklighet i förslaget är
att man i definitionen av e-faktura inkluderar
att skicka PDF-dokument.
Några större länder som Tyskland har
samtidigt lättat på sin lagstiftning genom att
ta bort kravet på signaturer när man skickar
EDI-fakturor. Kanske har man tagit intryck
av att Sverige och Finland, med sina lägre
säkerhetskrav, har kommit till en betydligt

http://ec.europa.eu/internal_market/cons
ultations/2009/e‐invoicing_en.htm.
Innehållet är bl.a. ett antal rekommendationer och en genomgång av standarder,
säkerhet och regelverk.
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högre användningsnivå, utan att uppleva
säkerhetsproblem.

Kurs om OFTP2
Odette som är bilindustrins samarbetsorgan
för bl.a. e-affärer har tagit fram en lösning
för säkrare kommunikation över Internet
som kallas OFTP2. Det inkluderar
möjligheter till bl.a. effektivt förändringsskydd, identifiering, insynsskydd och
kvittenshantering.
Under våren kommer två kurser att
hållas, den första den 16/3. Se mer på
www.odette.se.

Freesourcing blir
Symbrio
Ett av medlemsföretagen i BEAst,
Freesourcing, har bytt namn till Symbrio
AB. Trots det nya namnet är det samma
ägare, personal och produkter.
Symbrio levererar lösningar för inköp,
fakturahantering och EDI till flera företag i
branschen

Ny medlem: Open TX
Vi välkomnar OpenTX som ny medlem i
BEAst. Företaget har lanserat en lösning
som vänder sig till småföretag för att ge
dem enklare tillgång till EDI-kommunikation.
Med tanke på den stora mängden små
företag i byggbranschen välkomnar vi ett
system som kan stötta branschens små i
sin produktivitetsutveckling.
OpenTX beskriver sitt system Quorier
som ett Skype för EDI-kommunikation. Det
är länkat till de vanligaste affärssystemen
på marknaden och har stöd för hela order
till faktura-processen. Det utlovas
integration efter bara minuters
konfigurering.
Läs mer om OpenTX och deras lösning
på www.openTX.com.
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FINFO blir norskt
Norska IT-företaget Logiq har köpt FINFO.
Logiq arbetar med digital affärsinformation
och inte minst centrala artikeldatabaser.
Finfo som funnits sedan 1995 erbjuder sina
kunder hantering av artikelinformation
mellan leverantörer och deras kunder.
Med samgåendet räknar Lena Sundqvist,
vd på FINFO, att öka takten i utvecklingen
av FINFO. Med köpet ökar Logiqs
omsättning från 25 till 35 miljoner NOK.

På gång inom BEAst
Aktiviteter den närmsta framtiden:
- Den 21/1 hålls en webbkurs om Nordic
eRental, standarden för maskinhyra.
- Den 26/1 hålls en konferens om Open
BIM, se www.openbim.se.
- Den 12 februari är det dags för nästa
webbkurs om standarder.
- I februari hålls ett informationsmöte för
att lansera fakturaportalen eBuild.se.
- Den 16/3 håller Odette en kurs om
OFTP2. Se www.odette.se.
- Den 18/3 är det dags för årets stora
seminarium om e-handel i byggsektorn.
För mer utförlig och aktuell information,
se www.beast.se.
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, stöttar medlemmarna
i praktiska frågor. Andra medlemsförmåner är
t.ex. valideringstjänsten. För mer information:
www.beast.se och info@beast.se.
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