Nya namn på BEAst:s standarder
Under våren 2015 kommer BEAst att byta namn på alla standarder och lite senare under året
kommer namnbyte att ske även för BEAst fakturaportal (eBuild).
Anledningen till att vi byter namn är att namnsättningen av BEAst standarder blivit lite
spretig i takt med att det etablerats standarder på nya områden. Dessutom har vi fått en
varumärkestvist som tvingar oss att ändra allt som har med eBuild att göra. Sammantaget gör
det att vi passar på att byta namn till vad vi tror blir enklare för våra användare.
En gemensam nämnare är att namnet på alla standarder inleds med BEAst.
BEAst Trade: En standard för e-handel B2B av varor som riktas till hela branschen. Den
används både mellan entreprenör och leverantör samt mellan grossister/kedjor och deras
leverantörer. Tidigare hette den NeB (Nordic e-Building).
BEAst Supply: Det är samlingsnamnet för de standarder som används för flödet in till
byggarbetsplatser och består av tre delar.
BEAst Supply NeC: En standard för anläggningstransporter och maskintjänster som används
mellan entreprenörer, åkerier, maskinentreprenörer, täkter och aktörer som producerar
anläggningsmaterial. Ofta förkortas namnet till NeC.
BEAst Supply Material: En standard för varuflödet till en byggarbetsplats. Till skillnad mot
NeC ska den användas för material som ska byggas in.
BEAst Label: En standard för pall- och kollietiketter som ska användas för att förenkla
logistiken inne på arbetsplatser. BEAst Label hänger direkt samman med BEAst Supply
Material genom att större delen av den information som finns på etiketten skickas till
leverantören i BEAst Supplys ordermeddelande. Etiketten hette tidigare e-Build Label.
BEAst Invoice: Branschens standardfaktura som är en viktig del av alla de övriga
standarderna. Alla processer, oavsett om det är varor eller tjänster, avslutas med BEAst
Invoice (tidigare SMSI).
Dessutom kommer BEAst fakturaportal eBuild att byta namn till BEAst Portal. Med tanke på
att det är drygt 8 500 företag anslutna och ändå fler användare i portalen kommer
namnändringen att ske under en period.
Vi har gjort större delen av arbetet med att ändra till de nya namnen, men helt färdigt kommer
det inte att bli förrän till sommaren

