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På BEAst.se finns inom kort en animerad
film om standarden, där finns även allt från
ett översiktligt informationsblad till
specifikationer av standarden som kan
laddas ned.
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Anläggningsprojekt
mot pilottest
Under 2012 tog BEAst fram standarden
Nordic e-Construction, NeC, för anläggningstransporter och maskintjänster.
Standarden presenterades i februari för ett
50-tal intressenter från olika delar av
branschen.
Med mer än åtta miljoner anläggningstransporter varje år är det lätt att se
möjligheterna till rationalisering när
dokument som bokningar, vågsedlar och
fakturor blir digitala och kan behandlas
direkt i system. Minst lika stora väntas de
indirekta effekterna bli i form av högre
servicenivå, bättre framförhållning och färre
fel.
En punkt som återstår att slutföra under
våren är de standardiserade artikelregister
som tagits fram i samarbete med SBMI för
ballast och med Sveriges Åkeriföretag för
transporttjänster, något som kommer att
underlätta e-handel, upphandling och
uppföljning.
Därefter finns alla förutsättningar för att
börja använda standarden. Det kommer att
ske i pilotprojekt som håller på att
förberedas.
Intressenter att delta i piloter kan vända
sig till BEAst.
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BEAst andra logistikprojekt som fokuserar
på att effektivisera godsflöden startade i
slutet av 2012. Det börjar nu finnas en
modell för process och informationsflöde.
Projektet kommer att fortsätta under hela
2013.
Den som är intresserad att vara med i
referensgruppen kan vända sig till BEAst
för medverkan i ett informationsmöte den
25/3 som kommer att hållas som ett
webbmöte.

Film om e-handel i
byggbranschen
Med stöd av SBUF har det spelats in en
film om e-handel i byggbranschen som kan
nås på YouTube, se
http://www.youtube.com/watch?v=paQinUC
8VXA.
Filmen visar via intervjuer på nyttan med
e-handel, beskriver vilka standarder det
finns samt hur och varför samarbetet i
BEAst sker.
Den som vill ha en version att lägga på
sitt intranät kan kontakta BEAst.

Konferens om eaffärer
Den 11 april arrangerar BEAst den årliga
konferensen om e-affärer i byggbranschen.
Vi kommer att få höra praktikfall där företag
berättar om sina erfarenheter. Det blir
avrapportering från BEAst projekt och
arbetsutskottens aktiviteter. Dessutom är
det en utmärkt chans att träffa kollegor i
branschen och utbyta erfarenheter.
Se BEAst webbplats för detaljer.
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Förstudie om PEPPOL
Under våren kommer BEAst att genomföra
en förstudie om standarden och
kommunikationsinfrastrukturen PEPPOL. Vi
ser PEPPOL som en intressant möjlighet
att förenkla spridning, anslutning och
kommunikation av affärsmeddelanden och
vill utreda vilka effekter det kan ha för
branschen.
Studien kommer inte bara att utvärdera
PEPPOL utan även göra en nulägesanalys
om vilka problem som anses föreligga idag.
Studien finansieras av SBUF, svenska
byggbranschens utvecklingsfond.

Per-Lennart lämnar
BEAst
Per-Lennart Persson, välbekant profil
sedan 12 år som tekniskt ansvarig för
BEAst slutar sitt uppdrag för att gå i
pension. Vi riktar ett varmt tack till PerLennart för en mycket uppskattad period
som motor i standardiseringen av
byggbranschens e-handel.
Hur länge har du arbetat med EDI?
- Jag började med EDI 1989-1990 i ett
projekt som drevs av BEAst föregångare
DK-Bygg/EDI-bygg inom VVS för att ta fram
EDIFACT-specifikationer för VVSbranschen. Pilotprojekten jag kom att
medverka i var mellan Skoogs VVS, Ifö
Sanitär och Gustavsberg. Det var främst
order och bekräftelser som utvecklades.
Därefter medverkade jag i olika projekt
under 90-talet för att starta EDI inom olika
branscher. Från 1998 började jag arbeta på
Pergo AB som EDI-ansvarig med
implementering av EDI.
Vad är det viktigaste under åren i
BEAst?
- Att vi kom igång med en gemensam
standard (NeB) i Norden. Varje land hade
sin egen standard och det gjorde att det tog
onödigt lång tid att starta upp nya partners.
Ett annat viktigt steg har varit samarbetet
med Odette, SFTI och Transportbranschen
om en gemensam faktura, som ligger till
grund för den faktura (SMSI) som vi idag
använder inom BEAst. Vi har även lagt
grunden till en standard för hyresbranschen
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som jag hoppas snart kommer i drift.
Införande av valideringsportalen var också
ett viktigt steg.

Per-Lennart Persson tar välförtjänt pension
efter många framgångsrika år i branschen

Vilken betydelse har standarder?
För att få en lyckad implementering med
många meddelanden och många partners
är det viktigt med en branschstandard. Den
bör också vara harmoniserad med
närliggande branscher.
Vad tror du att om den fortsatta
utvecklingen?
Jag hoppas att allt fler företag inom
byggbranschen, inte bara de stora utan
även mindre företag, fortsätter sin
utveckling av EDI framförallt med
meddelanden för order, och logistik.
Är det något du saknar?
Det kanske har fokuserats lite för mycket
på att man skulle komma igång med
fakturameddelande och har då glömt bort
meddelanden som prislistor, order och
avisering, viktiga meddelande för att
underlätta fakturakontrollen.
Till sist vill jag tacka alla för ett gott
samarbete under mina 12 är som teknikansvarig inom BEAst. Jag vill också önska
men efterträdare Per Lindahl lycka till i sitt
arbete och jag hoppas att ni ger honom all
det stöd som kan behövas för att föra
BEAsts verksamhet framåt. Det finns
mycket kvar att göra inom BEAst och med
Peter och Per vid rodret är min förhoppning
att man kommer att ha många framgångsrika år framför sig.
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… och Per tar över

5 500 företag i eBuild

Från 2013 har Per Lindahl tagit över som
ansvarig för teknik och meddelanden inom
BEAst. För att presentera Per har vi bett om
svar på några frågor:
Vad har du hållit på med före BEAst?
- Min bakgrund är från logistik-, It-företag
och bilindustrin där jag arbetat med
implementering och kvalitetssäkring av B2B
meddelanden.
Bilindustrin är ett framgångsexempel på
e-handel B2B. Varför?
- Då bilindustrin är så konkurrensutsatt
med krav på korta ledtider har man varit
innovativ och tagit fram IT-stöd för att
kunna hantera fysiska och informationsmässiga flöden.
Vad arbetar du med för närvarande på
inom BEAst?
- I projektet Effektivare Varuförsörjning
tar vi fram ett för byggbranschen
gemensamt godsmärke. Vidare är vi på
gång med Vita listan resp. Partsregister för
att visa status på systemleverantörernas
och handelsparters B2B-meddelanden.

BEAst fakturaportal är nu uppe i cirka 5 500
företag som är registrerade som
fakturautställare. Minst 100 nya företag
tillkommer varje månad.

Obligatorisk e-faktura
Nu ansluter sig även Uruguay och Österrike
till de länder där den offentliga förvaltningen
har ett formellt krav på att fakturan ska
skickas elektroniskt. Även i Turkiet blir det
krav för vissa branscher, främst inom
alkohol och tobak.
Enligt Billentis nyhetsbrev var dessa
länder tillsammans med Sverige, Indien,
Polen och Tyskland de länder där efakturering växte snabbast under 2012.
Analysföretaget hävdar att 20% av B2Bfakturorna är elektroniska medan samma
siffra för B2C är 13%. För 2013 räknar man
med en ökning om hela 26% för Europa.
Bäst i världen uppges Brasilien vara där
90% av volymen är e-fakturor, mycket
beroende på de krav som staten ställer.

Plockrekord?
Per Lindahl är teknikansvarig i BEAst

Vad ser du som den stora utmaningen
för att utveckla e-affärer inom bygg?
- Undvika att skapa egna företagsunika
lösningar och få med hela kedjan i
branschen. Alla från den lilla leverantören
till det stora byggföretaget måste arbeta för
gemensamma och standardiserade
lösningar. Till sist: Skapa inte hjulet på nytt
utan utveckla vad man gjort inom andra
branscher.

Nog är julhandeln hektisk för de flesta, men
Amazon tar nog ändå priset. Enligt SILFs
nyhetsbrev hanterades 35 order per sekund
(!) av deras logistikverksamhet under slutet
av julhandeln som förstås är helt
elektronisk. Att de anställda ändå går
treskift är kanske inte så förvånande.

Ny medlem: Sveriges
Åkeriföretag
Vi välkomnar Sveriges Åkeriföretag som
nya medlemmar i BEAst. Sveriges
Åkeriföretag organiserar åkerier och
åkericentraler och har varit aktiva i BEAst
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anläggningsprojekt där flera av deras
medlemsföretag varit deltagit i arbetsgruppen, ett samarbete som kommer att
fortsätta i de kommande pilotprojekten.
Kontaktperson är Svenerik Eriksson.

DHL kommer också att engagera sig i det
pågående projektet för effektivare
varuförsörjning.
Kontaktperson är Björn Hedenborn.

På gång

Ny medlem: VVS
Företagen

Aktiviteter för dig som är intresserad av eaffärer i bygg- och fastighetsbranschen.

Vi välkomnar VVS Företagen som nya
medlemmar i BEAst. VVS Företagen är en
branschorganisation för installatörer inom
VVS-området vars 1 450 medlemsföretag
är viktiga kuggar i byggsektorn. VVS
Företagen är aktiva i logistikprojektet
”Effektivare varuförsörjning” där man är
representerade i styrgruppen och indirekt
via ett av sina medlemsföretag i
arbetsgruppen.
Kontaktperson är Magnus Everitt.

Ny medlem: Genesis
IT
Vi välkomnar Genesis IT AB som nya
medlemmar i BEAst. Företaget grundades
1998 och har med rötterna i Norrland
levererat IT-tjänster där innovation,
säkerhet & tillförlitlighet uppges vara
främsta honnörsord. Genesis IT var en av
pionjärerna med att leverera s.k. ASPtjänster (molntjänster) genom World Wide
Desktop. I tjänsteportföljen finns även
BevakningDirekt, en produkt inom
kameraövervakning, samt affärssystemet
Fenix.
Kontaktperson är Roger Almquist.

- Arbetsgrupp Effektivare varuförsörjning
har flera möten inplanerade under våren
- Arbetsutskott e-Faktura 21/2
- Arbetsgrupp Anläggningsprojektet 11/3
- Arbetsgrupp Företagsportal 18/3
- Referensgruppen logistikprojekt 25/3
- Årets konferens om e-affärer i
byggbranschen den 11 april
- Arbetsutskott Teknik 7/5
- Grundkurs e-affärer i slutet av våren
- Fortsättningskurs EDI och e-affärer i
slutet av våren
För mer information eller önskemål om att
delta i en arbetsgrupp, se www.beast.se
eller kontakta info@beast.se.

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 60-tal av
branschens ledande företag. Medlemmar har
tillgång till information, tjänster och annat. Per
Lindahl 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.

Ny medlem: DHL
Freight
Vi välkomnar DHL Freight (Sweden) AB
som nya medlemmar i BEAst.
Företaget är en av de stora leverantörerna av logistiktjänster till byggbranschen,
både i Sverige och i resten av Europa.
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