
     BEAst Hyresutskott 

 

Mötesanteckningar BEAst Hyresutskott 
Teams möte den 27 januari 2020 

Deltagare. Följande företag var representerade: Cramo, NCC, Ramirent, Saferoad, Skanska Rental, 

Swedish Rental Association, Lambertsson, Tyringe Konsult, PEAB Industri, Pipechain, samt BEAst. 

1. Dagens agenda och föregående möte 
a. Förslaget till agenda godkändes. 

b. Anteckningarna från förra mötet gicks igenom och godkändes.  

2. Presentation av nya deltagare  
Nya deltagare Erik Råsberg Skanska & Erik Karlsson Saferoad och gruppen presenterade sig 

2. Status användning och planer 
a. Deltagarna berättade om status och planer för respektive företag inför 2020. NCC har 

uppgraderat Pipchange så att man kan köra BEAst Rental tillsammans med Ramirent and 

Cramo. NCC har påbörjat arbete med Saferoad och kommer gå vidare med utrullning inom 

2020. PEAB ligger lågt med BEAst standarden men Lambertsson ser stor nytta med app och 

portal som har utvecklats. Ramirent jobbar med NCC och nu är man nära att gå live med 

avstämningsrapporten. Cramo jobbar med avstämningsrapporten i testmiljö, framåt vill 

Cramo få avrop. Skanska Rental har ingen efterfrågan på BEAst standarden från sina kunder. 

4. Change log 
a. Försäkring på faktura från föregående protokoll diskuterades. Försäkring anges på separat 

rad och med en kod för försäkring. 

b. Föregående mötes tillägg av fält för kredit togs bort 

c. Kredit lades till som en status 

d. Synka så att generell information såsom adress är samma på samtliga meddelanden. 

Exempelvis så finns inte Department på Rentals adresser men på Suppy Material. 

5. Saferoad 
a. Saferoad har påbörjat implementation med NCC. Saferoad har både hyresartiklar och 

försäljningsartiklarna. 

b. När en tjänst är utförd behövs ett sätt att bekräfta att det är rätt mängd och pris. Förslag på 

att använda Orderkvitto / Svar på orderkvitto från NeC diskuterades. Ett annat förslag är att 

använda Följesedel / Mottagningsbevis från Rental standarden. Saferoad, MCS-Software och 

Pipechain undersöker mer i detalj hur detta kan lösas. 

6. Övrigt och nästa möte 
a. Saferoad och Ramudden bör vara medlemmar i BEAst. Rikard kontaktar representanterna för 

detaljer. 

Nästa möte den 2 april som webbmöte, se kallelse. 

Rikard Larsson, BEAst 


