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1. Inledande uppdatering och föregående möte
Dagordningen godkändes, liksom föregående mötes protokoll.
a. Hantering av bilagor publicerad och applicerad enligt rekommendation i version 3.0 av
samtliga meddelanden med ett tillägg (se nedan).
b. Användning av Namespace applicerad i version 3.0 av samtliga meddelanden enligt
rekommendationen från TU.

2. Informationspunkter
Peter F informerade om nya och pågående projekt och standarder.
a. Version 3 av meddelandena börjar nu bli klara. Publicering är nära förestående.
b. Arbetsgrupp för offerthantering och tillval börjar bli klara med offerthanteringen, men har
mer kvar på tillvalspunkten.
c. Arbetsgrupp för hyresstandarden är i princip färdig. Piloter ska komma igång efter
sommaren.
d. Arbetsgruppen för granskning av dokument arbetar med högt tempo vidare. Här händer det
mycket och resultatet tas emot positivt av omgivningen.

3. Ärenden
a. Rekommendation för SBDH kuvert.
i.
Denna nya rekommendation är driven av att få en kompabilitet med Peppol för
BEAst-meddelanden på version 3.0 och högre. Den är till stora delar kopplad med
rekommendationen om hantering av bilagor.
ii.
Rekommendationen för BEAst-meddelanden av versioner före 3.0 ligger kvar
oförändrad. Dokumentet som publiceras på BEAsts hemsida innehåller båda
rekommendationerna.
iii.
Beslöts att anta detta som BEAsts rekommendation för användande av SBDH.
iv.
I tillägg till ovanstående föreslogs en förändring i rekommendationen av hantering av
bilagor som antogs på förra mötet. Ändringen består i ett tillägg för att kunna sätta
ett namn på bilagan. Detta tillägg godtogs av mötet och rekommendationen kommer
därför att uppdateras.
b. Hantering av enhetskoder.
i.
Det finns många olika typer av enhetskoder från många olika organisationer.
ii.
Idag innehåller BEAsts meddelanden en lista över godkända enhetskoder, vilket fått
till följd att vissa implementationer börjat använda textfält för det ”riktiga”
enhetskoden.
iii.
Risken är uppenbar att det kan bli en djungel om vi inte hittar ett sätt enas kring ett
enda sätt att hantera frågan.
iv.
Beslöts att till nästa möte ta fram en ”kartläggning” med förslag till olika vägar
framåt, och att denna distribueras innan mötet till alla kallade.
c. Mall för guidelines har tagits fram av Peter F.
i.
Peter visade den tänkta strukturen. Denna skickas till alla i TU för att samla in
synpunkter på nästa möte.
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d. Hantering av tomma taggar.
i.
Efter diskussion beslöts att lägga ner denna punkt tills vidare. Inget riktigt behov för
en rekommendation föreligger.
e. Peppol svarsmeddelande.
i.
Fakturasvaret kommer att släppas av Peppol till hösten. Då detta görs finns ett stort
intresse av att inkludera det som ett BEAst-meddelande.
ii.
Vi avvaktar vidare aktiviteter tills Peppol släppt det officiellt.
iii.
Svar på leveransplan och orderkvitto finns redan som BEAst-meddelanden. Gruppen
beslöt att tills vidare inte gå vidare och utvärdera ett byte av dessa mot Peppols
svarsmeddelanden för meddelanden. Denna punkt tas därför bort från kommande
möten.
iv.
Samma sak när det gäller svarsmeddelanden generellt sätt. Vi fortsätter diskutera
endast fakturasvaret i kommande möten.
f. Användning av API.er för informationsutbyte - informationspunkt.
i.
Peter informerade om att denna teknik används för kommunikation mellan
dokumentplattformar i granskningsgruppen.
ii.
Av vissa anses detta vara ett bättre sätt att utbyta information mellan olika system.
iii.
Bra att hålla ögonen på vad som händer inom det här området.

5. Övrigt och nästa möte
a. Inget fanns under Övrigt.
b. Nästa möte bestämdes till 20/9 kl. 13.00.
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