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Komplett palett av
standarder
Under de senaste två åren har BEAst
kunnat erbjuda branschen ett allt mer
komplett utbud av standarder för att stötta
den pågående vågen av digitalisering.
BEAst Supply-familjen har kompletterats
med ett ben till i och med BEAst Supply
Rental för hyresprocessen, samtidigt som
standarden för varuförsörjning (BEAst
Supply Material) och anläggning (BEAst
Supply NeC) uppdaterats med stöd för nya
delprocesser som att sluta avtal, hantera
tillval och hantering av massor.
Parallellt med detta har BEAst tagit fram
en serie standarder för effektivare hantering
av bygghandlingar. Först ut var BEAst
Granskning som stöder digitalisering av
granskningsprocessen och som fick
SBUF:s pris för årets innovation i byggbranschen tidigare i år. Under hösten har
BEAst släppt BEAst Document som skapar
nya möjligheter i att både överföra och
arbeta digitalt med ritningar och andra
handlingar. Inom kort kommer den tredje
delen med stöd för digitala namnrutor till
ritningar.
Ändå mer positivt är att dessa standarder
allt mer implementeras och används och
inte minst att det innebär avsevärda
förenklingar av arbetssätt.

BEAst

Dokumentstandard
klar
Nyligen publicerades BEAst Document, en
standard för effektivare hantering av
bygghandlingar som t.ex. ritningar.
BEAst Document stöttar branschen i
övergången till mer digitaliserade
processer. När standarden implementerats
kan man ganska enkelt komma igång med
automatiserad överföring, både av
bygghandlingar och av metadata, det vill
säga taggade uppgifter om handlingen.
Med dessa metadata kan mottagaren
automatisera och förenkla i flera delar av
byggprocessen. Standarden består av ett
API (REST-tjänst med JSON-format) med
XML-meddelanden som alternativ samt en
termlista över ett drygt 50-tal metadata med
uppgifter om en ritning som t.ex. namn,
projektnummer, utfärdare och version.

BEAst Document innebär EN metod för
bygghandlingar, istället för dagens röra.
I slutrapporten till SBUF finns beräkningar
av nyttan med att använda standarden,
baserade på praktisk erfarenhet som visar
på mycket bra utfall. Standarden som fritt
kan laddas ned på beast.se är redan i drift
hos större byggföretag och vi har stora
förhoppningar om fortsatt stark ökning
under 2019.
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Skanska ansluts till
PEPPOL

Nja, eftersom PEPPOL är ganska enkelt
att få igång så tror jag inte det är så
spännande.

BEAst utredde för några år sedan vilka
möjligheter PEPPOL skulle kunna innebära
för svenska byggbranschen. Det ledde till
att BEAst satte upp en accesspunkt till den
internationella infrastrukturen. Det har tagit
lite tid men nu närmar sig PEPPOL ett
genomslag även i byggbranschen. Vi har
ställt några frågor till Tomas Ackebjer på
Skanska som är ett av de företag som nu
satsar på att införa PEPPOL.

Vilken omfattning tror du PEPPOL har om
ett år?
Svårt att säga, det hade varit kul om vi
flyttat över ett flertal leverantörer som är
integrerade idag, samt några nya.

Vilken är din roll inom Skanska?
Processledare Inköp.
Hur kommer det sig att Skanska satsar på
PEPPOL?
Vi ser kostnadsfördelar på sikt med att
tillämpa PEPPOL. Vi vill att det skall vara
enkelt att sätta upp integrerade flöden med
Skanska och där tror vi att PEPPOL är rätt
väg framåt.
Hur har responsen varit från era
leverantörer?
Skanska blev klara med utveckling på
vår sida att hantera PEPPOL och stödja
BEAst meddelanden för order, ordersvar
och leveransavisering under hösten. Vi
behöver säkerställa att allt fungerar som det
ska innan vi tar går ut bredare mot våra
leverantörer. Det finns några leverantörer
som vi inlett diskussioner med angående att
påbörja integrationsflöden via PEPPOL. De
vi har varit i kontakt med är positiva.

Tomas Ackebjer, Skanska
PEPPOL är en hel del teknik, är detta en ny
kul grej för IT-avdelningarna?

BEAst

På beast.se under Tjänster och PEPPOL
går det att läsa mer om den accesspunkt till
PEPPOL:s infrastruktur som BEAst
tillhandahåller.

Ny version av katalog
Ett av de äldsta och mest använda
meddelandena i BEAst-standarden är det
som kallas Katalog eller Prislista och i en
del fall Pricat.
Meddelandet är viktigt eftersom det ger
köparen grunddata om artiklar, deras
identitet, priser, rabatter och avgifter,
förpackning och mycket annat. Med det
som bas går det att få en enklare
orderhantering hos kunden.
I BEAst Supply Material, standarden för
varuförsörjning, hänvisas det till
katalogmeddelandet, men det har inte blivit
uppgraderat i den takt som det skulle
behövas, t.ex. för att redovisa egenskaper.
Så sker nu i SBUF-projektet för tillvalshantering där katalogen fyller en viktig
funktion för såväl byggherre som
entreprenör och leverantör. Den nya
katalogversionen ska dock inte vara
avgränsat till tillvalsprocessen utan kunna
användas genom hela kedjan från
tillverkare till ÅF/grossist och vidare till
entreprenör och byggherre.
Intresserade kan höra av sig till BEAst för
att få en remiss på förslaget till nytt
standardmeddelande som beräknas bli
publicerat tidigt inpå det nya året.

Ny release av BEAst
Portal
I BEAst Portal finns möjlighet för de företag
som inte har ett eget system med stöd för
BEAst-standarder att använda standarden
utan att göra stora investeringar i nya eller
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anpassade system, eller för att under en
period testa standardens arbetssätt innan
man gör en egen systeminvestering.
BEAst Portal lanserades redan 2010 men
då var det begränsat till att skicka fakturor
från portalens webbgränssnitt till en kunds
system. I dagsläget är det cirka 15 000
företag som använder den funktionen.
Nästa steg av BEAst Portal kom i form av
en logistikmodul med stöd för varuförsörjning, standarden BEAst Supply Material,
och anläggning, BEAst Supply NeC.
Nyligen förlängdes avtalet mellan BEAst
och Tyringekonsult som utvecklat portalen
och som står för drift och support. Samtidigt
har en ny release släppts och vi har med
anledning av det ställt några frågor till
Andreas Risberg, Tyringekonsults vd.

Vad säger du till de som bara har delar av
standarden i sitt eget system?
Det går utmärkt att komplettera det egna
affärssystemet med portalen. De delar man
har stöd för i sitt affärssystem kan man med
fördel integrera till portalen och övriga delar
kan man nyttja portalens manuella
gränssnitt till.

Vilka nyheter finns i den nya releasen?
Det är en mängd förbättringar baserat på
feedback från användare. BEAst är en
väldigt bred standard som ska täcka många
behov, samtidigt som det ska vara ett
enkelt, intuitivt och användarvänligt
gränssnitt. Den frågan ligger väldigt högt i
vår prioritering nu. Viktigt är också att
portalen fått stöd för att skicka samtliga
meddelanden i BEAst Supply version 3.0
(Material och NeC) via PEPPOL.

Vilken del tycker du att man ska börja med?
Där det ger störst vinst i det dagliga
arbetet. På en byggarbetsplats kan det vara
elektronisk leveransavisering och BEAst
Label för att förenkla hanteringen av
ankommande gods.

Hur lång tid tar det att komma igång med
att använda logistikdelen av portalen?
Ju större grepp man tar desto viktigare
blir det med ambassadörer som kan utbilda
och stötta nya anslutna initialt. Vid enklare
förfaranden kan befintlig handbok räcka för
att komma igång. För att ta ett exempel så
kan en åkare i anläggningsbranschen vara
redo att ta emot ett avrop efter en
halvtimmes grundkonfiguration.

För den som vill veta mer om portalen
står det mesta på beast.se under Tjänster
och BEAst Portal. Portalen finns på avgifter
finns på https://www.beastportal.com/.

BEAst startar
Hyresutskott
Under hösten har BEAst publicerat BEAst
Supply Rental, en standard för att förenkla
processerna i samband med uthyrning av
maskiner och utrustning. Ordförande är
Guillaume Caron från Cramo Group som vi
har ställt några frågor till.
Andreas Risberg, vd på Tyringskonsult
Hur ser intresset ut i branschen?
Vi är involverade i runt tio projekt där man
planerat eller uttalat intresse för att
effektivisera med hjälp av BEAst-standard.
Det pågår workshops och tester i syfte att
förbereda sig inför det nya sättet att hantera
relationerna mellan entreprenörer och
leverantörer.

BEAst

Vilken är din roll inom Cramo?
Jag är Head of Supply Chain på Cramo
Group och jobbar inom Group Fleet
Management-avdelningen.
Vilken roll ser du för BEAst Hyresutskott?
Att vara en aktiv del av byggbranschens
digitalisering samt att skapa och
implementera BEAst Supply Rental
elektronisk standard.
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Vilka frågor kommer att stå på agendan?
Testa fler meddelanden med fler piloter,
utbyta erfarenhet mellan kunderna och
hyresbolagen samt förbättra standarden.
Vad tycker du själv är den viktigaste
frågan?
Att komma igång med de första piloterna
så vi kan lära oss och samtidigt förbättra
standarden, processer och systemen
stegvis.
Vilka är målgruppen för utskottet?
Byggbolagen och andra underentreprenörer som hyr utrustning,
hyresbolagen samt systemleverantörer.

SKL och BEAst
Standarden för en förenklad granskningsprocess som togs fram av BEAst i ett
SBUF-projekt 2017 har inneburit stor nytta
för de byggherrar, entreprenörer och
projektörer som anammat standardens
digitala arbetssätt.
Nu kommer även SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting, att rekommendera standarden samt aktivt stödja sina
medlemmar i att implementera och tillämpa
standardens arbetssätt. Det är något av ett
genombrott att SKL går i täten för att
implementera BEAst-standarden inom den
offentliga sektorn.

Verksamhetsplan
2019

Guillaume Caron, ordförande i BEAst
Hyresutskott
Det första mötet sker den 7 februari. Mer
information finns på beast.se under
Arbetsutskott och Hyresutskottet.

Innovationspris till
Tyringekonsult
Tyringekonsult, som med programvaror för
affärssystem förenklat möjligheterna till
samarbeten företag emellan, fick ta emot
Innovationspriset i Hässleholm. Priset
delades ut av Krinova Incubator & Science
Park i samband med Hässleholms
Galakväll i november.
En av de lösningar som Tyringe utvecklat
är BEAst Portal med stöd för BEAststandarderna för varuförsörjning,
anläggning och fakturering.
Vi passar på att gratulera Tyringe till
priset.

BEAst

Styrelsen i BEAst har tagit beslut om en
verksamhetsplan för 2019. Den kraftiga
medlemstillväxten har gjort att det finns en
ökning av intäkter och det faller sig naturligt
att till stor del lägga dessa på att förenkla
införandet av de standarder som tagits fram
och inte minst att sprida användningen.
Något som påbörjats är att ta fram
implementeringsguider. Det kanske inte
låter så upplyftande men är viktigt för att
göra införandet enklare för alla. Ett viktigt
syfte är också att säkerställa att
meddelanden införs på samma sätt. Ett
exempel är ordermeddelandet som finns i
olika typfall som beställning av varor, med
eller utan artikelnummer eller tjänster. I
guiderna finns dessa typfall och andra
tolkningsfrågor beskrivna.
Första guiden publiceras i dagarna och
gäller ordern i BEAst Supply Material. Till
varje typfall finns en XML-fil som exempel.
Annat som får utökat stöd i den nya
verksamhetsplanen, som är publicerad på
BEAst webbplats, är en satsning på
information med syfte att verka för ökad
spridning, t.ex. i form av webbinarer.

BEAst på Lindedin
Sedan ett tag finns en företagssida för
BEAst på Linkedin, se
https://www.linkedin.com/company/beastab/

där vi skickar ut nyheter.
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Ny medlem: AEC
Vi välkomnar AEC som ny medlem i BEAst.
AEC är en leverantör till byggindustrin av
programvara och tjänster inom områdena
CAD och BIM. Man levererar bland annat
helhetslösningar för Autodesk.
Kontaktperson för AEC i BEAst är
Thomas Vincent.

Ny medlem:
Equipmentloop

Om BEAst
BEAst tar fram standarder för digitaliserade
processer genom försörjningskedjan, med syfte
att skapa förutsättningar för effektivt och hållbart
byggande. BEAst är en ideell organisation med
drygt 120 företag och organisationer som
medlemmar. Dessa har tillgång till information,
tjänster och rådgivning i praktiska frågor. För
mer information: www.beast.se och
info@beast.se. Hit vänder du dig också för att bli
avregistrerad från detta nyhetsbrev.

Vi välkomnar Equipmentloop som ny
medlem i BEAst. Equipmentloop är en
digital plattform som hjälper bygg- och
hyrbolag att öka effektivitet genom att
förenkla processer och frigöra tid. Visionen
är att rätt maskin ska vara på rätt plats i rätt
tid, tack vare ett förenklat arbetssätt och
digitala verktyg.
Kontaktperson för Equipmentloop i
BEAst är Simon Fogbring.

Aktuellt inom BEAst
Inom BEAst pågår en rad aktiviteter,
arbetsutskott och utvecklingsprojekt. Se
Kalendariet på BEAst webb.
Det finns några aktiviteter i närtid som vi
särskilt vill informera om:





Målgång i kvartal i projektet för
digitala namnrutor med publicering
av den nya standarden.
Målgång ungefär samtidigt för
projektet ”Effektivare offert- och
tillvalsprocess”.
Start av de nya utskotten för
processerna kring uthyrning och
bygghandlingar.
Boka redan nu den 7 maj då BEAst
håller sin årliga konferens om eaffärer i byggsektorn.

För mer information eller t.ex.
arbetsutskott, se www.beast.se eller
kontakta info@beast.se.

BEAst
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