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Mötesanteckningar från fakturautskottet
Möte hos NCC i Solna, 14 november 2013

Dagens agenda
Mötet godkände förslaget till agenda.

1. Status e‐Build
•
•
•

Senaste månaden var den största volymen hittills. Trenden är fortsatt kontinuerlig ökning.
Även antalet registrerade fakturautställare ökar starkt, senaste månaden med drygt 150 och
är nu uppe i 6.500 företag.
JM är uppsatta i test som nya fakturamottagare. Däremot ligger Tommy Byggare‐gruppen på
is.

2. Driftuppföljning
Palette har skickat ut höstens månadsrapporter inför mötet. SLA har hållits för samtliga. Däremot
responsen på supportärenden varit långsam i en del fall. Antalet supportärenden ökade i september,
men förmodligen kopplat till att det var många nya fakturautställare.

3. Lista med önskemål om ändringar i e‐Build
Listan med planerade och önskade åtgärder gicks igenom och uppdaterades. Palette skickar ny
version till deltagarna separat.

4. Validering
Diskuterades validering av fakturafiler. Idag finns en valideringsportal där SMSI Byggfaktura kan
valideras, både Edifact‐ och XML‐versionen. BEAst hat tittat på ett alternativ som inkluderar
validering med affärsregler genom s.k. schematron. Den tjänst vi tittat på kan nås inte bara från en
webbportal utan även via e‐post. Överenskoms att Peter arrangerar ett möte med den leverantören
för att få en demonstration. Det mötet samordnas med tekniska utskottet.

5. FU i andra portaler
Palette har presenterat ett förslag för hur fakturautställare som skapar fakturor i internetbanker eller
hos andra VAN ska hanteras. Vi är positiva till ett sådant arrangemang och Olle lovade ta upp
diskussionen med i första hand Nordea för att ha dem som eventuell pilot samt återkomma med ett
konkret förslag, senast 15/2. Det är sedan upp till varje fakturamottagare i e‐Build om de vill ansluta
sig eller inte.

6. FU i Palettes öppna webbportal
Palette önskar koppla samman sin öppna portal för webbfaktura med e‐Build så att en utställare i
den öppna portalen kan nå en mottagare i e‐Build och vice versa. Vi ställde oss positiva så länge det
är samma innehåll, samma validering och samma kostnad. Olle (Palette) sammanfattar och
återkommer med ett förslag.
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7. Negativa värden
Detta har varit en lång diskussion och den version som togs fram för ett halvår sedan var för komplex
och sköt över målet. Vi kom överens om att vi tar bort exemplen och har en kortare förklarande text,
kanske bara det som är gulmarkerat i det bifogade dokumentet. Alla ombeds titta igenom det och
återkomma med synpunkter till Peter.

8. Mall för beräkning av besparing
Mallen är nu klar och ska nu paketeras. Helst ska det bli en webbkalkyl och det undersöks om det går
att göra till en rimlig kostnad. Alternativt blir det ett excelark som kan laddas ned från BEAst
webbplats.

9. Nationellt forum för e‐faktura
Ulla Strandberg representerar BEAst och Peab i det nationella forumet för e‐faktura. NEA samordnar
det svenska forumet på uppdrag av Näringsdepartementet. Arbetet med de fyra grupperna går mot
sitt slut, men en ny omgång kommer förmodligen att startas. För mer information, se
http://www.nea.nu/arbetsgrupper/nationellt‐forum‐efaktura/.

10. Övrigt
Inget övrigt förekom.

11. Nästa möte
Peter återkommer med förslag på tid till möte om tjänst för validering.

Peter Fredholm, BEAst

