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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. Här händer det mycket när det gäller användning. Bl.a. har
byggherrarna kommit igång.
a. Projekt för effektiv kommunikation avslutat i december.
b. Granskning är ett år gammalt och det används flitigt.
c. Arbetsutskott bildat för området Bygghandlingar.
Hyresstandarden är publicerad.
a. SBUF-projektet är avslutat.
b. Arbetsutskott startat.
c. Användning av standard börjar komma igång.
Justering av 3.0-standarderna.
a. Rättning av xml-dokumenten (XSD och exempel).
b. Inga ändringar i standarden, bara rättelser. Blir version 3.0.1.
BEAst Supply Material verkar användningen vara på gång att sprida sig.
BEAst Supply NeC verkar det gå långsammare för.

3. Ärenden
a.

b.

Hantering av enhetskoder i meddelandena.
1. Det vi bestämde på förra mötet är redan infört i BEAst Supply Material och BEAst
Supply NeC.
2. Frågan om TU ska ta fram och publicera rekommendation, eller om det räcker
med det som gjorts ovan besvarades med att vi ska ta fram en dokumentation
som listar de UN/ECE koder som används i praktiken med översättning till de
nationella standard som också förekommer (andra punkten på agendan).
3. TU tar fram en första version som en nedladdningsbar xml-fil. Därefter
underhålls den då användare anmäler fler koder som ska läggas till.
4. Vi utgår från listan av koder som finns för fakturan eftersom den är gemensam
för samtliga standards.
5. Förslag skickas ut inför nästa möte. Beslut om dokumentet på nästa möte.
Kommentarer om artikelnummer från Norge.
1. Kan först ändras i version 4 då det är strukturella förändringar.
2. Handlar om att göra artikelnummer till en repeterbar grupp med artikelnummer
plus kvalificerare som beskriver vad det är för artikelnummer istället för att lista
alla artikelnummer som egna taggar.
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3. Bordläggs tills version 4 är aktuell.
Peppol svarsmeddelande 36A att ersätta BEAsts Svar på Leveransplan och Svar på
Orderkvitto.
1. Skanska har implementerat 36A redan för leveransavisering – för att berätta för
avsändaren att meddelandet är mottaget och att det var formellt korrekt och
kunde tas emot.
2. Peppol skriver själva så här om detta meddelande:
A key nature of these messages is that they report on the message content on the
basis of the technical specifications that apply.
3. Undertecknad argumenterade för att detta meddelande inte bör användas för
som svarsmeddelande från användare till användare utan precis så som Skanska
gjort – svar på en teknisk nivå.
4. Peter informerade om att han hört att Peppol håller på att ta fram ett nytt
meddelande för Applikations-svar.
5. Vi enades om att bordlägga frågan tills detta publicerats.

5. Övrigt och nästa möte
a. Under övrigt hade vi två punkter.
a. Frågan om TU skulle ta ansvar för den tekniska kvalitén på de XSD.er och XMLexempel som publiceras i samband med att nya versioner av standarden tas fram.
i. Bakgrunden är de problem vi haft den senaste tiden, och att vi behöver
säkerställa att det inte fortsätter så.
ii. Vi var överens om att TU är rätt instans för detta och att vi var villiga att ta på
oss detta uppdrag.
iii. Version 3.0.1 som är klar för publicering nu lägger vi oss inte i, men
efterföljande ändringar vill TU bli en remissinstans för innan publicering.
iv. Förslag till hur vi ska arbeta med detta presenteras på nästa möte.
b. Tagg i meddelandespecifikationen stämmer inte till fullo med det verkliga namnet.
Vanligt att det kommer med ett blanktecken (”Order header” bör vara
”OrderHeader”).
i. Irriterande då man inte kan använda copy/paste.
ii. Bestämdes att Peter F undersöker om det är möjligt att enkelt ändra.
b. Nästa möte bestämdes till 13/5 kl 9.

Vid pennan – Jörgen Erlandsson

