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Fortsatt satsning på
e-logistik
Med EIT-projektet inleddes en satsning på
att förenkla logistiken inom byggbranschen
med hjälp av IT-stöd och e-kommunikation.
Resultatet från projektet är att det nu finns
standarder för att förmedla och uppdatera
med korrekt information direkt mellan
leverantörens, transportörens och kundens
system, med potential till såväl minskade
ledtider som mindre manuellt arbete,
samtidigt som antalet fel och missförstånd
till stor del försvinner.
Det som togs fram i projektet var en
standard för leveransavisering, grunden för
märkning av gods och avisering om
ankomst och avvikelser. Rapport och
resultat från EIT kan laddas ned från BEAst
webbplats under fliken Projekt.
Nu tar vi nästa steg och bildar ett särskilt
arbetsutskott för logistikfrågor. Med
resultatet från EIT som grund kommer vi att
titta närmare på både standarder och
pilotprojekt för att ytterligare effektivisera
logistiken.

Samordnad leveransavisering klar
En av aktiviteterna i EIT-projektet var att ta
fram en gemensam och samordnad
leveransavisering. I arbetet deltog
representanter från alla led i branschen.
Målet var att få en förenklad version som
tolkas på samma sätt av alla. Det ska
därmed bli betydligt enklare att införa
meddelandet mot många parter.
Leveransaviseringen är annars ett ganska
komplext meddelande som brukar tolkas på
olika sätt av olika företag. Nu ska den
risken vara undanröjd.
Tillämpningsanvisningen kan laddas ned
från BEAst webbplats under standarder och
Leveransavisering. Förutom den
samordnade tillämpningen finns där även
specifikationer för Edifact- och XMLversionen av meddelandet.

Rekord för e-Build –
igen
Varje månad under hösten har BEAst
fakturaportal eBuild slagit rekord. Såväl
antalet fakturor och antalet företag som
använder portalen för att fakturera har
ständigt ökat och att ökningen fortsatte
även i december tyder på en stark trend.
I dagsläget är det 3 756 företag som valt
att skicka fakturor från eBuild. Dessa
kommer från såväl Norden som Baltikum,
Polen och Tyskland.
Portalen är öppen för alla företag i
byggbranschen för att ta emot fakturor, men
medlemmar i BEAst har rabatt. Däremot
finns ingen avgift för leverantörerna. De
som skapar fakturor i eBuild är inte bara
byggrelaterade företag utan kan vara allt
från konsulter till fraktföretag och
leverantörer av indirekt material och
tjänster.

Peter Fredholm, vd BEAst AB
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Svevia ansluter via
eBuild
Svevia gick in som ny fakturamottagare i
eBuild under hösten och har fått en
flygande start, berättar Svein Gunnberg,
inköpschef och Markus Larsson, ansvarig
för e-fakturor.

Svein Gunnberg och Markus Larsson, Svevia

Motiven för Svevia var möjligheten till
kostnadsbesparingar, både för Svevia och
leverantören. Kvalitetshöjning genom att
fakturorna valideras i portalen är ett annat
argument, liksom att det passar in i Svevias
miljöarbete.
Att just eBuild valdes berodde på att det
effektivt fångar upp mindre leverantörer,
inte bara de med liten omsättning utan även
de med ett litet antal fakturor. Anslutningen
tog lite tid med alla tester, men samarbetet
med eBuild fungerade mycket bra.
Hittills har kommentarerna från leverantörerna endast varit positiva. Svevia är
också mycket nöjda med starten som lett till
ett snabbt uppsving i både antalet fakturautställare och antalet fakturor. Redan har
200 leverantörer anslutits. Nyckeln till
framgången, menar Svein och Markus, är
att kontinuerligt informera. Inte minst har de
interna beställarna en nyckelroll i att se till
att det verkligen blir e-fakturor.

Svein och Markus rekommenderar gärna
eBuild till andra företag. Det man bör tänka
på, förutom tekniska delar som tester och
obligatoriska fält, menar de är att löpande
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informera om portalen, både internt och till
leverantörerna, före, under och efter
implementeringen.

Rekommendation
skattekategorier
En rekommendation har publicerats som
visar hur olika skattekategorier ska
redovisas i SMSI-fakturan. Det gäller
redovisning av tjänster som är befriade från
moms eller har noll i momssats.
Rekommendationen är ett samarbete
mellan fakturautskottet som har format
innehållet och det tekniska utskottet som
definierat meddelandeinnehållet.
Denna liksom tidigare rekommendationer
kan laddas ned från BEAst webbplats, se
http://www.beast.se/sa/node.asp?node=153

Årets konferens om ehandel
Den 29 mars hålls årets stora konferens om
e-handel i bygg- och fastighetssektorn. Det
här är tillfället för dig som vill vara
uppdaterad om status och vad som är på
gång. Inte minst är det ett tillfälle att
nätverka med andra i branschen och utbyta
erfarenheter.
Konferensen hålls i centrala Stockholm.
Programmet, som publiceras inom kort, blir
en blandning av rapporter från BEAst olika
projekt och arbetsutskott samt inte minst
praktikfall där olika företag delar med sig av
hur de arbetar med e-affärer. För
medlemmar i BEAst utgår ingen kostnad
medan övriga betalar 1 000 kr. Anmälan
sker till info@beast.se.

Periodisk faktura
inom kort
Det finns sedan ett par år en standard för
periodisk fakturering. Det görs för
närvarande en översikt av den och en del
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samordning med den ”vanliga”
byggfakturan. En ny version kommer under
början av året.
Intresserade kan kontakta perlennart@beast.se.

Mycket e-com inom
handeln
GS1 som är handelns intresseorganisation
för bl.a. e-handel har gjort en studie av hur
elektronisk affärskommunikation används
mellan den svenska dagligvaruhandeln och
deras leverantörer.
Deras tjänst Validoo validerar data om
hela 96% av de artiklar som säljs i
butikerna. Validoo är en funktion som
validerar leverantörernas grundinformation
innan den skickas vidare till kundföretagen.
Andelen order som läggs via EDI är 82%
och motsvarande siffra för fakturering är
70%. För leverantörerna är det antingen
EDI eller webb-EDI som gäller.
Av övriga standarder så är andelen pallar
som märks med etiketter med unika
kollinummer enligt SSCC cirka 64%.
Utbredningen av GLN, dvs unika nummer
för företag och leveransplatser, är mer eller
mindre 100%.

Stora pengar att
spara
Att Grekland har vissa finansiella problem
är inget nytt. Ett sätt att åtgärda dem är
bl.a. en satsning på e-faktura. Den grekiske
ministern Mihalis Chrysohoidis räknar med
att den offentliga sektorn kan spara 3
miljarder Euro och deras leverantörer
ytterligare en miljard per år. Det ska bli
intressant att se om det kommer en
efterkalkyl…
Vissa länders myndigheter kräver redan
e-faktura. De senaste att haka på detta är
Mexiko, Norge, Sydkorea och Kazakstan.
Vi undrar om och när de svenska
myndigheterna tar samma grepp?
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Miljarder e-fakturor
B2B i Brasilien
Enligt ett anförande av Dr Newton Oller
de Mello på höstens EXPP-konferens har
Brasilien lyckats med något fantastiskt! På
bara ett par år har 656 000 företag skickat
3.1 miljarder XML-baserade e-fakturor till
varandra (augusti 2011). Orsakerna är
enkla: det är lag på det vid handel över
”länsgränser” för de flesta branscher och
straffen på pappersfakturor är skyhöga. En
säljare som ertappas med gods som inte
har föregåtts av en e-faktura får betala 50%
av varuvärdet i böter och en köpare som
tagit emot gods utan att ha fått en e-faktura
får böta 35% av varuvärdet.

Varför har då Brasilien så tuffa krav?
Orsaken till införande av e-faktura är för att
öka skatteintäkterna genom att minska
fuskandet. Så här fungerar det:
En säljare i Brasilien skickar först en
faktura till Finanssekretariatet som i sin tur
kontrollerar fakturan enligt XML-schema,
kontrollsummerar samt kontrollerar att
utställarens certifikat är giltigt. Därefter
återsänder Finanssekretariatet fakturan
tillsammans med ett godkännande samt en
kontrollkod. Dessutom skickar
Finanssekretariatet en kopia på e-fakturan
till Skatteverket.
Säljaren skriver ut kontrollkoden och efakturan som en speciell blankett (DANFE –
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Electrônica) som måste följa med godset i
transporten. Det är avsaknad av DANFE
som kontrolleras och kan ge dryga böter vid
kontroller under transport.
Säljaren skickar såklart även e-fakturan
till köparen.
Köparen kontrollerar i sin tur e-fakturan
mot Finanssekretariatet och Skatteverket.
I Brasilien har de – såklart – en egen
XML-standard som kallas för NF-e. Under
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2012 skall denna uppgraderas till en ny
version och det ses som en utmaning.
Dessutom skall e-fakturorna samordnas
med system för elektronisk spårning av
fordon och gods (Brasil ID project). Mexico
har tittat väldigt noga på Brasilien och har
följt efter med liknande upplägg och av
samma skäl. Mexico är uppe i 2.2 miljarder
fakturor tom augusti 2011 och förväntar sig
uppnå 4.4 miljarder fakturor 2012!
Trots att Brasilien har 100% e-fakturor i
de sektorer som lagen gäller, vilket
motsvarar 90% av fakturavolymen över
länsgränser, så är det få företag som
utnyttjar e-fakturor för att förenkla sin
administration. Och väldigt få som
använder elektroniska order. Så även i
Sydamerika finns fortfarande förbättringar
att göra!

tanke på de satsningar som sker inom
logistikområdet inom BEAst är det ett
välkommet tillskott på kompetens.
Kontaktperson är Jonas Nordblom.

På gång
Aktiviteter för dig som är intresserad av eaffärer i bygg- och fastighetsbranschen.
- BEAst Logistikutskott håller sitt första
möte 18/1
- Workshop leverantörsregister 27/1
- Grundkurs i EDI och e-affärer 7/2
- Styrelsemöte i BEAst 9/2
- BEAst Arbetsutskott för eFaktura 21/2
- Driftmöte eBuild 12/3
- BEAst tekniska arbetsutskott 15/3
- Årets stora e-handelskonferens 29/3
För mer information eller önskemål om att
delta i en arbetsgrupp, se www.beast.se
eller kontakta info@beast.se.

Christer Rygaard, vd Expert Systems AB och
vår sydamerikakorrespondent

Ny medlem:
Tradehawk
Vi välkomnar Tradehawk från Varberg som
nya medlemmar i BEAst.

Om BEAst
BEAst tar fram standarder och tjänster 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.

Tradehawk arbetar med molnlösningar för
affärslogistik där de tar ansvar för både
leverans samt drift och underhåll. Med
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