Bygg- och Fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

Mötesanteckningar från fakturautskottet
Möte hos BEAst på V:a Järnvägsgatan 15 i Stockholm, 10 mars 2014

Dagens agenda
Mötet godkände förslaget till agenda.

0. Presentation
Alla deltagare presenterade sig då det var flera som var nya i gruppen. Olle Stenelöv, Palette fanns
med på telefon.

1. Status e‐Build
a. Fortsatt ökning av antalet registrerade fakturautställare.
b. Det är många som anmäler sig men som inte skickar. Diskussion hur vi ska kunna bryta denna
trend.
c. Supportärenden har gått ner ca 30 % mycket pga att FM tar supporten själva.
d. Problemet med olika projektnummer på huvud – resp radnivå har minskat efter driftsättning
av rättning den 10/1‐2014
e. Olle kommer att lägga in en ny kategori i driftrapportens lista över fel – ”Glömt lösenord”,
fortfarande mycket problem kring detta. Folk som slutar och inte lämnar över till efterträdare
som då måste kontakta Palette för att få nytt konto uppsatt.
f. Interpares på gång som ny mottagare – nytt sätt att använda e‐Build. Olle beskrev den
processen.

2. och 6. Förvaltning och önskemål e‐Build
a. Genomgång av ärendelistan. Olika färgsättning beroende på status.
o GRÖN=klar, tas bort efter mötet
o GUL=planerad
o BLÅ=Vilande
o OFÄRGAD=nya punkter, eller att de av någon anledning ska beröras
b. Nästa release, planeringen är inte fullt klar, men v 15 genomförs interna tester och ev
kommer alla FM att få fråga om att delta i tester v 20‐22 i slutet av maj.
c. Listan bifogas dessa anteckningar, med de svar Olle skrivit in innan mötet.
d. Inga ytterligare kommentarer framkom under mötet.

3. Kampanj för att öka volymen i e‐Build
På mötet ifrågasattes hur det skulle kunna gå till? Det är mycket jobb då det oftast är små
leverantörer som går via e‐Build.
Diskussion följde där vi ”gamla” beskrev lite hur vi gjort tidigare med bl a visitkort,
presentationsmöten – internt, produktblad och informationsfilmer.
Vi beslutade att kalla till ett separat möte. Peter kallar till det under våren.
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4. PEPPOL
Peter eller Svante var inte närvarande och vi övriga hade inte tillräcklig insyn/kunskap i frågan.
Frågan bordlades till nästa möte, men beslut togs att Peter skickar ut en sammanställning över status
samt information om vad PEPPOL innebär.
Kommentar Peter: Bifogat till protokollet finns en sammanställning.

5. Valideringstjänst med schematron
Peter hade skickat ut underlag för den offert som inkommit. Svante har återkommit med ett
motförslag, men då Svante inte var närvarande bordlades även denna fråga till nästa möte.

7. Mall för beräkning av besparing
Mallen är klar och ska nu paketeras. Då alla inte hunnit titta igenom underlaget beslutade vi att Peter
skickar ut materialet på ytterligare en remissrunda. Krav på svar senast 31/3 om synpunkter finns i
annat fall ska den lämnas för publicering. Förslag inkom på hur det kan göras, via Nackademin eller
en konsultfirma som heter ”Unga Akademiker”. Hos någon av dem borde det finnas intresserade
unga studenter som kan skapa en webbkalkyl. Alternativt blir det ett excelark som kan laddas ned
från BEAst webbplats.

8. 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 är nu
avslutad och ett inledande möte inför nästkommande uppdrag över tre år (2014‐2016)hölls
måndagen den 10/3‐2014. Nya representanter för det Svenska forumet valdes och det blev Peter
Norén från ESV och Eva Hervidsson från Nordea. Valda i god demokratisk anda med sluten
omröstning. Se ytterligare information på Nea:s hemsida.
http://www.nea.nu/arbetsgrupper/nationellt‐forum‐efaktura/

9. Övrigt
Ny version av SMSI efter önskemål om förändringar från flera användare. Beslut om att kalla till ett
separat möte för att diskutera hur det ska göras och när. Version 1.2.3 kontra version 1.2.4 som blir
den nya. Peter kallar till separat möte under våren – snarast.

10. Nästa möte
Peter återkommer med förslag på tid till möte.

Ulla Strandberg, Peab Support AB

