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skapades det drygt två tusen elektroniska
fakturor i portalen. Med en besparing om en
hundralapp per faktura sparade eBuild
drygt 200 000 kr åt branschen på en dryg
vecka. Det känns som en rivstart!
Det är också positivt att det inte förekommit driftstörningar. De leverantörer som
ställt ut fakturor har varit positiva, framför
allt uppskattas att det går snabbt och att det
går att nå flera kunder i samma portal.

9 Höstens kalendarium
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

Branschsamverkan
ger resultat
Med den gemensamma fakturaportalen
eBuild har branschen ett verktyg för att
minimera onödiga administrativa kostnader.
Portalen matchar de stora företagens krav
på automatik och säkerhet med de små
företagens krav på enkelhet och låga
kostnader.
Ofta är det fakturor från små leverantörer
som har de största bristerna och kräver
mest manuell hantering. Det är just denna
grupp som eBuild vänder sig till. I portalen
valideras deras fakturor innan de kan
skickas. Färre fel för mottagaren ger
säkrare betalning för leverantören. Nyttan
är dubbelriktad.
Med tjänsten har BEAst för alltid
förändrats från en standardiseringsaktör till
att stötta branschen med operativa verktyg.
eBuild har visat att det går att gemensamt
arbeta för ökad produktivitet i branschen.
Vissa saker är svåra att adressera på
företagsnivå, men kan skapa infrastruktur
på branschnivå.
Peter Fredholm, vd BEAst AB

Högtrafik direkt i
eBuild
Den 1 september driftsattes fakturaportalen eBuild. De första 10 dagarna
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Nu är eBuild öppen för hela branschen
Den största andelen fakturor skickades till
Skanska som redan varit igång med en
egen fakturaportal, men nu dirigerar sina
leverantörer till eBuild. NCC och Peab är
också i drift och räknar med att volymerna
tar fart i slutet av september. Alla tre är
anslutna med samtliga koncernbolag.
Beijer Byggmaterial är i testfas och räknar
med att släppa på leverantörer från
kommande månadsskifte.

Bred målgrupp
Inom BEAst finns det en arbetsgrupp som
samordnar lanseringen av eBuild. Den
målgrupp vi definierat är egentligen alla
leverantörer som skickar pappersfakturor. I
praktiken är det små leverantörer och
underentreprenörer som saknar egna
system för att skapa EDI-fakturor.
För företag som skickar många fakturor
rekommenderar vi inte eBuild. Då ska man
använda sitt eget affärssystem och skicka
SMSI Byggfaktura direkt till sin kund.

111 51 Stockholm
E-post info@beast.se

www.beast.se

2010-09-20
1(4)

Nyhetsbrev 3/10
I lanseringsgruppen har det tagits fram
informationsmaterial och mallar för att stötta
både utställare och mottagare av fakturor.
Det finns produktblad och exempel och det
finns avtalsmallar för att få med kravet om
e-faktura. Ett annat exempel är visitkort där
framsidan är gemensam med hänvisning till
eBuild, medan respektive företag skriver
sina instruktioner på baksidan. Visitkorten
ska användas av inköpare, arbetsledare
och andra som lägger beställningar.
Det mesta kan laddas ned från BEAst
webbplats under menyvalet Tjänster och
eBuild.

Svevia ansluter till
eBuild
Svevia har tagit beslut att gå med som
fakturautställare i eBuild. Det är positivt att
ännu en av de stora aktörerna i branschen
väljer eBuild för att rationalisera sin
fakturahantering.
- Svevia tänker inte uppfinna hjulet en
gång till. Därför välkomnar vi branschlösningar inom fakturaområdet, säger
Svevias inköpschef Svein Gunnberg.
Svevia blir det femte företaget att
engagera sig som fakturamottagare i
eBuild.

Valideringsportalen
uppdaterad
En annan tjänst som BEAst tillhandahåller
åt sina medlemmar är valideringsportalen.
Där är nu SMSI Byggfaktura inlagd. Det
innebär att man själv enkelt kan testa att
filer uppfyller standarden.
Medlemmar kan också ge sina kunder
och leverantörer tillgång till portalen för att
validera filer innan vanliga tester inleds.
Testerna kommer därmed att bli betydligt
enklare och snabbare.
För mer information, kontakta
teknik@beast.se.

Brett intresse för
portal
Den 1 juni, samtidigt som e-Builds pilotdrift
startade, hölls en informationsträff om
portalen inför ett 60-tal deltagare. Det som
kanske förvånade en aning var att intresset
är stort även utanför byggbranschen där
flera stora företag från andra branscher ser
nyttan med en gemensam portal.
eBuild ska dock primärt vara en portal för
byggbranschen, där branschen tolkas brett
och inkluderar fastighetsbolag, återförsäljare, grossister, leverantörer och underentreprenörer som fakturamottagare. Däremot kan naturligtvis de som ställer ut
fakturor i eBuild komma från andra
branscher.
Under informationsträffen demonstrerade
Palette, som har i uppdrag att drifta
portalen, hur det fungerar att ställa ut
fakturor.
Kontakta BEAst för en visning av eBuild.

Svein Gunnberg, inköpschef på Svevia
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Nordic eBuilding slår
igenom i Norge

Ny medlem 2 –
Byggbasen

I Norge pågår ett projekt för att öka EDIkommunikationen mellan handelsföretagen
och deras leverantörer. Projektet drivs av
Norsk Byggetjenst som ägs av Nobb, som
också driver den norska produktdatabasen
för byggvaror.
Norsk Byggetjenst har implementerat stöd
för Nordic eBuilding (NeB) i sin plattform för
affärskommunikation, byg-e.no. Dessutom
har NeB blivit vald som standard för de
pilotprojekt som drivs under 2010. Pilotprojekten inkluderar e-handel mellan bland
annat ÅF-kedjorna Byggmakker och
Optimera samt deras leverantörer. Vissa av
dessa leverantörer är svenska.
Nordic eBuilding är utvecklat i nära
samarbete mellan Norge och Sverige och
till viss del även Danmark. Det är glädjande
att standarden nu också slår igenom på
båda sidor av gränsen och allt mer kommer
i drift.

Vi välkomnar Byggbasen som nya
medlemmar i BEAst.
Byggbasen är ett skräddarsytt sökverktyg
för professionella inköpare, fastighetsägare,
arkitekter och konsulter som visar företag
och produkter inom anläggning, bygg och
installation. Sökverktyget är gratis att
använda. Största användare är inköpare
hos byggföretag som Skanska, NCC och
Peab med flera, men även föreskrivare som
konsulter och arkitekter samt fastighetsägare och byggherrar. Företaget
etablerades 1989 med det s.k. UE-registret,
men omvandlades 2000 till en internetbaserad tjänst. Samtidigt breddades
utbudet till en rad nya tjänster.
Kontaktperson hos Byggbasen är Peter
Färe.

Ny medlem 1 –
Infobric
Vi välkomnar Inforbric som nya medlemmar
i BEAst.
Infobric har ambitionen att förenkla och
göra byggprocessen smidigare genom att
tillhandahålla verktyg för att rätt personer är
på rätt plats med rätt utrustning i rätt tid.
Obehöriga hålls utanför, säkerheten ökar
och väntetiderna minskar. Utrustningen,
som hyrs via partners, är ID06, hårdvara i
form av t.ex. grindar samt den egna
mjukvaran Infobric Ease som nås via
Internet och som samordnar både behörig
personal med ID06-kort och produkter på
arbetsplatsen.
Kontaktperson hos Interbric är André
Pehar. Se mer på www.infobric.se.
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Vilma och trävaror
Det har aldrig funnits ett gemensamt
synsätt på hur artikelnummer, benämningar
och egenskaper ska beskrivas för trävaror.
Det har heller inte funnits ett artikelregister
för sågade och hyvlade trävaror för
byggbranschen.
Detta ska nu förändras i ett nytt projekt
där Bygg- och Järnhandlarnas Vilma
samarbetar med Sågverksindustrierna för
att ta fram ett bassortiment med de
vanligaste standardprodukterna. I ett första
steg har man skapat ett register som med
498 artiklar som beskrivs på ett och samma
sätt oavsett vem som levererar dem.
Mer information om träprojektet finns på
www.branschradet-vilma.se.
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Nytt EU-direktiv om efaktura
I juni kom det nya direktivet om efakturering från EU. Det är ett gediget
dokument med innebörd, precis som
tidigare, att det finns vissa möjligheter till
olika tolkning av säkerhetsmetoder för att
uppfylla kraven på äkthet och integritet. I
praktiken finns det risk för att det blir
fortsatta problem med gränsöverskridande
e-fakturering. För e-fakturering inom
Sverige bör det inte bli några förändringar.
I ett pressmeddelande kan man läsa att
EU-kommissionen uppskattar den årliga
besparingspotentialen vid förenklade och
samordnade regler till upp till EUR 18
miljarder!!
Ni som vill ha dokumenten, maila
info@beast.se.

På gång

Intresserad av fakturaportalen? Läs mer
på www.beast.se, www.ebuild.se eller
kontakta info@beast.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 drygt 40-tal av
branschens ledande företag. Medlemmar har
tillgång till information, tjänster och annat. PerLennart Persson och Peter Fredholm, båda med
20 års erfarenhet av området, stöttar
medlemmarna i praktiska frågor. För mer
information: www.beast.se och info@beast.se.

Aktiviteter för dig som är intresserad av eaffärer i byggbranschen.
- Arbetsgrupperna inom BEAst olika
projekt och arbetsutskott träffas löpande
under hösten. Intresserade kan kontakta
BEAst för information.
- Den 8/11 kl 13-17 håller BEAst en
workshop i Solna för att diskutera resultatet
av förstudien om eUpphandling och
gemensamt leverantörsregister.
- Den 25/11 (prel) håller BEAst en efakturadag där eBuild, praktikfall och status
kommer att presenteras.
- Den 7 april 2011 sker årets stora
seminarium om e-handel i byggbranschen i
samband med årets stämma.
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
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