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Byggbranschen tar kraft-
tag mot fakturakrånglet.
En ny portal ska säkra att
underleverantörerna får
betalt i tid av de stora
 bolagen. 
”Den kommer att för-

korta betalningstiderna”,
säger Peter Fredholm, vd
för Byggbranschens elek-
troniska affärsstandard,
Beast.

Portalen Ebuild har skapats
utifrån två förutsättningar 
– den ska vara gratis och väl-
digt enkel att använda för
 underleverantörerna.

”Kostnaden tas av  bygg -
företagen och det ska inte gå
att göra fel. Många småföre-
tagare i byggbranschen är ute
hela dagarna och sitter kan-
ske vid köksbordet på kvällen
och skapar fakturan – då
 måste det gå snabbt och lätt”,
säger Peter Fredholm.

Underlättar arbetet
Mia Ahlberg, som arbetar
med implementering av elek-
troniska leverantörsfakturor
på Skanska, håller med om
att portalen underlättar arbe-
tet.

”Det är ett säkert sätt för

våra leverantörer att  faktu -
rera. Fakturorna blir korrekta
och inlästa i tid vilket ger som
effekt att vi betalar i tid. Det
går inte att skicka en felaktig
faktura via webbportalen då
vi byggt in samtliga valide-
ringar i själva fakturaformu-
läret”, säger hon.

Förenklat fakturerande
Skanska har i dag cirka 2 400
leverantörer som använder
webbfakturering.

”Vi startade en egen webb-
portal 2007 och den fick ett
otroligt varmt mottagande.
Ebuild har vi tagit fram 
i samarbete med de övriga
stora riksbyggarna och på 
så sätt förenklat för leveran-
törerna att skicka  elektro -
niska fakturor till byggbran-
schen”, säger hon. 

Första månaden i drift
 hade portalen 2 499 använ-
dare. En av dem var Lars
Ahlsten som driver konsult-
bolaget Brightshare. Han
hjälper bland annat till med
förändringar inom ekonomi
och administration på Skan -
ska och NCC.

”Det var lätt att komma
i  gång. Efter att ha registrerat
nyckeldata kunde jag enkelt

bifoga pdf-underlag och
skicka i väg fakturor”, säger
han.

Nöjda med siffrorna
Totalt skickades det 4 671
fakturor den första månaden.

”Vi är mycket nöjda med
siffrorna med tanke på att det
är den första månaden”,
 säger Peter Fredholm.
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Byggbranschens 
fakturahantering
n De stora företagen tar
emot cirka 1,5 miljoner faktu-
ror vardera. 
n I den nya portalenEbuild
valideras fakturan omedel-
bart, vilket gör att den nästan
alltid är korrekt när den når
kunden. 
n Portalen, somöppnade
den 1 september i år, är gratis
för leverantörerna.
n Anslutna bolagär NCC,
Peab och Skanska. Beijer
Byggmaterial och Svevia 
är på gång.

Underleverantörerna
ska få betalt snabbare

På Elmia Subcontractor kommer vi att presentera vårt nya koncept, 
One Keycast, som gör det mycket enklare och mer kostnadseffektivt 
för dig oavsett vad du behöver inom gjutet stål.

På mässan blir det också världspremiär för vår helt nya grafiska profil.

Varmt välkommen till vår spännande monter B03:20 
på Elmia Subcontractor, 9 - 12 november i Jönköping.

Låt oss göra det mycket enklare för dig.

VI PRESENTERAR

Semcon är ett globalt teknikföretag inom produktutveckling och teknik- 
information. Vi har cirka 2 600 medarbetare med djup erfarenhet från 
många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och
informationslösningar utmed hela produktutvecklingskedjan och erbjuder
även en mängd tjänster inom bland annat kvalitet, utbildning och 
metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrens-
kraft genom innovativa lösningar och genuin ingenjörskonst.

Vi utvecklar 
framtiden. 
Är du med?
Besök vår monter på Underleverantörs- 
mässan i Jönköping, Elmia. Semcon 
hittar ni i monter:  A07:18. 

Läs mer om oss på semcon.se


