Bygg- och Fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

Mötesanteckningar från fakturautskottet
Hos BEAst 25 september 2014
Deltagare från JM, NCC, Peab, Skanska och BEAst

Dagens agenda
Mötet godkände förslaget till agenda.

1. Föregående möte
a. Räntefaktura. En del företag föredrar räntefakturan på papper, andra skulle gärna se den
elektronisk. man ser gärna att det inte åker in i det vanliga flödet utan för manuell kontroll
och beräkning av att räntan är korrekt uträknad. En del företag förhandlar också bort
räntefakturor. Vi kom fram till att om det ska finnas stöd i SMSI för räntefaktura så bör det
förmodligen vara i ett speciellt meddelande, dvs inte SMSI Byggfaktura utan SMSI
Räntefaktura. Det upplevdes på mötet ett visst behov av en sådan faktura, men det är inte
prioriterat. Till nästa möte: Deltagarna i fakturautskottet diskuterar internt om behov.
Parallellt tar BEAst fram en lista på vilket data som ska finnas med i ett sådant meddelande.
b. Val av ordförande. Som ny ordförande föreslogs enhälligt Ulf Larsson på NCC. PF fick i
uppdrag att ta upp frågan med Ulf.

2. Uppföljningspunkter
a. Status e‐Build. Senaste driftrapport från juli visar inget anmärkningsvärt utan SLA uppfylls.
Det finns dock ett antal punkter som PF fick i uppdrag att ta upp med Palette:
i.
Det har förekommit en del störningar de senaste två veckorna i samband med
uppgradering till en ny plattform. En del FU har haft svårt att få iväg fakturor.
ii.
En del klagar också över att fakturautskriften tar en liten aning mer än en sida och
tycker att det borde kunna tryckas in inom en sida för att spara på papper (för alla FU
som tar ut en papperskopia).
iii.
JM är i drift och de ska uppdateras på första sidan över nåbara FM.
iv.
I den nya plattformen har det kommit synpunkter från FU att det är krångligt att välja
moms. Det är en mycket lång lista där 25% finns längst ned. Vi föreslår att det
antingen visas 25, 12 och 6% längst upp i listan så de vanligaste momssatserna går
snabbast att välja. Det vore också bra om det gick att skriva in momssatsen manuellt.
v.
En annan synpunkt från FU i den nya plattformen är att man anser att det blivit
svårare att hitta och hantera artiklar.
b. Förvaltning av SMSI. Beslutades godkänna förslaget som skickats ut till version 1.2.4 av SMSI
Byggfaktura, se dokumentet change log som skickats ut. Det kompletteras med möjlighet att
även skicka bruttopris och skattebelopp på radnivå. I och med detta är underlaget för den
nya versionen klart och nya specifikationer kommer att läggas upp inom kort på BEAst
webbplats. Vi var överens om att det vore bra om alla större FM kunde stödja denna version.
Sedan tidigare har vi beslutat att den nya versionen endast finns i XML‐version och att
underhållet för Edifact‐versionen därmed upphör.
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c. Kampanj e‐Build. Före sommaren hade vi ett par webbmöten om att satsa på att öka
volymerna i e‐Build och vi fortsatte att byta erfarenheter om hur detta kan ske.
d. PEPPOL. PF informerade om att BEAst tjänst för PEPPOL nu är uppsatt för pilot. NCC och
Ahlsell kommer inom kort att börja skicka fakturor mellan varandra den vägen. Även andra
flöden kommer att läggas över för att skickas via PEPPOL under hösten.
e. Beräkning av nytta. PF påminde om mallen för beräkning av nytta och hoppas att ni hänvisar
till den. Den finns på BEAst webb för nedladdning.
f. FU från andra portaler. Inget nytt. Bollen ligger hos Palette.
g. Nationellt e‐fakturaforum. Etapp 2 har startat men det verkar inte vara så stor aktivitet. Om
någon vill efterträda Ulla Strandberg som byggbranschens representant så hör av er till PF.

3. Validering av affärsregler
Beslutades att sammankalla till en workshop den 3/11 för att komma fram till ett regelverk för hur en
faktura ska valideras. Det blir alltså en fördjupad nivå av validering ovanpå den vanliga tekniska
schemavalideringen och ett komplement till interna kontroller som rimligen kommer att innebära en
högre kvalitet. Det blir också ett sätt för att testa sin fakturamappning före test mot en kund. En
annan användning kan bli att koppla valideringen till BEAst Peppol‐tjänst. Peab, NCC, JM och Skanska
anmälde sig till workshoppen där vi ska ta stöd av Martin Forsberg som har erfarenhet av detta sedan
tidigare. Det vore bra om även ett par leverantörer kan närvara.

4. Standardfaktura för Europa
PF informerade om det uppdrag som CEN har av kommissionen att ta fram fyra alternativa
standardfakturor som ska vara EU‐standard och krävande för offentlig sektor. Efter en del
diskuterande bestämde vi oss för att inte ansluta oss till gruppen. Motivet är att arbetet förmodligen
kommer att ta mycket lång tid och att det är risk att vi i alla fall inte har möjlighet att påverka i någon
omfattning.

5. Logistikportal
PF berättade om den upphandling som pågår i ett BEAst‐projekt av en logistikportal för att stödja
flödena vid varuförsörjning och anläggningstransporter och som också kommer att inkludera e‐
faktura. En fördel för leverantörerna blir att om de får en order så kommer den att vändas till en
faktura, dvs det blir mindre manuellt arbete. Nuvarande e‐Build kommer dock att finnas kvar, i alla
fall tills vidare.

6. Övrigt
Inget övrigt förekom.

7. Nästa möte
Den workshop som planeras till den 3/11.
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