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Om standarden
BEAst Supply Material-standarden är framtagen av en bred grupp intressenter från
olika delar av branschen, med syftet att
införa det förenklade arbetssätt som
standardens digitala processer öppnar för.
Det finns också en systerstandard, BEAst
Supply NeC, för flödet inom anläggning.

Målgrupp och användning
BEAst Supply Material vänder sig till alla i
branschen som köper, säljer och hanterar
byggmaterial, t.ex. entreprenörer,
installatörer, handelsföretag, byggherrar,
fastighetsförvaltare och logistikföretag.

Standardens process
Med BEAst Supply Material stöds en stor
del av varuförsörjningsprocessen:
 Köparen uppdaterar löpande sina
leverantörer med leveransplaner för den
kommande perioden.
 När leverans närmar sig lägger köparen
avrop, baserat på leveransplaner. I
leverantörens system skapas order.
 Dessa bekräftas och köparens system
uppdaterar ordern och pekar ut
avvikelser. Även ändringar stöds.
 För att underlätta den interna logistiken
på byggarbetsplatser finns BEAst Label
som är en kollietikett.
 Med leverans- och transportaviseringar
uppdateras ordern och godsmottagning
kan förberedas.

Många fördelar
BEAst Supply Material ger en rad fördelar:
 Leveransplaner ger leverantören bättre
översikt och kunden bättre leveranssäkerhet.

 Digital orderhantering automatiserar,
reducerar tid för hantering, sparar
kostnader samt minimerar antalet fel.
 BEAst Label gör att material hamnar på
rätt plats inne på bygget direkt och att
montering kan startas omgående.
 Aviseringar håller alla uppdaterade.
 Papper försvinner och uppgifter blir
jämförbara och sökbara i system.
 Automatisk fakturamatchning.

Standardens innehåll
Grunden i standarden är en beskrivning av
processen, arbetssättet, där en rad moment
automatiseras, förenklas och blir säkrare.
Den andra delen av standarden är
meddelandena som skickas mellan
parternas system. Meddelandena är
Leveransplan, Avrop, Bekräftelse, Orderändring och Leveransavisering. Dessutom
finns BEAst Invoice som passar alla
processer i BEAst.

Att komma igång
Enklast är om man har ett system med
standarden inbyggd. För den som inte har
ett eget systemstöd finns BEAst Portal som
en molntjänst för branschen. De flesta inför
standarden stegvis och börjar ofta med
orderhantering och BEAst Label.
Mer information om BEAst Supply
Material finns på BEAst webbplats,
www.beast.se under Standarder och om
portalen på https://www.beastportal.com/.

Om BEAst
BEAst AB, Byggsektorns Elektroniska
Affärsstandard, är en ideell förening med ca 110
medlemmar som arbetar för att förenkla
processerna i byggsektorn genom
standardiserade flöden.
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