Byggsektorns Elektroniska Affärsstandard

Protokoll BEAst Tekniska utskott 6 november 2018
Plats: Webbmöte.
Närvarande: Peter Malm Evry, Magnus Karlsson Symbrio, Mattias Nilsson Tyringe, Svante Grute JM,
Urban Jansson Beijer, Peter Fredholm BEAst och Jörgen Erlandsson Tyringe.

1. Inledande uppdatering och föregående möte
Dagordningen godkändes, liksom föregående mötes protokoll.

2. Informationspunkter
Peter F informerade om nya och pågående projekt och standarder.
i.
ii.
iii.

iv.
v.

BEAst Document. Snart publicerad standard för hantering av bygghandlingar. SBUFprojekt avslutas inom kort. Se https://beast.se/standarder/beast-document/.
BEAst Supply Rental. Snart publicerad standard för hyresprocessen. SBUF-projekt
avslutas inom kort. Se https://beast.se/standarder/beast-supply-rental/.
Offert- och tillvalsprojektet i pågående SBUF-projekt.
a. Offertdelen klar, beskrivning process skapa avtal samt två nya meddelanden.
Offertmeddelandet finns här: https://beast.se/standarder/generellameddelanden/offert/.
b. Tillvalsdelen ska ge processbeskrivning och meddelandena Katalog och
Tillvalsorder. En informationsträff hålls 12/12, se
https://beast.se/projekt/offert-och-tillvalsprocess/.
PEPPOL börjar så sakta att användas.
BEAst Portal ny release. Nya villkor för pilot och igångsättning.

3. Ärenden
a.

b.

Hantering av enhetskoder i meddelandena. Diskussionspunkt (Jörgen).
1. Gruppen enades efter diskussion om följande regler för enhetskoderna.
i. Validering av koderna tas bort från standarden. Egna varianter blir
tillåtna, men de måste då bestämmas av de båda parterna tillsammans.
ii. Rekommendera användning av koder enligt UN/ECE rekommendation 20
och 21, inte bara 20.
iii. Lista i meddelandespecifikationerna de koder som rekommenderas att
användas i de vanligaste situationerna.
iv. Byggvaruhandeln har bra lista över använda koder. Vi lägger till denna i
specifikationen för Material-standarden.
v. Behoven inom NEC-standarden är delvis annorlunda men principerna
och rekommendationen ska vara densamma. Ta upp denna fråga som
del av mötet som ska avhandla artikelnumrering för att ta fram lista över
de vanligast använda koderna.
Utkast till guidelines hur order-meddelanden ska användas i olika situationer. (Peter)
1. Syftet är att komplettera meddelandespecifikationer med beskrivningar,
exempel och typfall samt ta fram exempelfiler för olika typfall
2. Start med ordermeddelandet för BEAst Supply Material
3. När det är klart ska den vara mall för alla andra meddelanden. Planen är att ha
det mesta klart under 2019
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5. Övrigt och nästa möte
a. Inget fanns under Övrigt.
b. Nästa möte bestämdes till 1/2 kl. 9.00.

Vid pennan – Jörgen Erlandsson

