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Stora vinster med "Effektivare affärskommunikation" i byggsektorn
För att stödja den ökande digitala affärskommunikationen i samhällsbyggnadssektorn har
BEAst inom ramarna för ett SBUF‐projekt etablerat en tjänst för att enklare ansluta och
kommunicera elektroniska affärsdokument som t.ex. leveransplaner, order och fakturor.
Tjänsten är en del av den framväxande infrastrukturen PEPPOL som bygger på webbens
DNS‐teknik för att effektivt länka samman företag med varandra. Förstudien från 2013
visade att det i genomsnitt tar 25 timmar att ansluta en ny kund eller leverantör för
elektronisk kommunikation av affärsdokument. Med PEPPOL var förstudiens beräkningar att
kostnaden kan mer än halveras. Då sektorns tusentals bygg‐ och fastighetsföretag ska
kopplas samman med tusentals leverantörer är det lätt att förstå vilken effektiviserings‐
potential som detta innebär.
De första affärstransaktionerna via BEAst PEPPOL‐funktion har i veckan skickats som en del i
ett pågående pilotprojekt i och med att Ahlsell börjat skicka sina e‐fakturor till NCC via
PEPPOL. Fler företag väntas följa efter inom kort och även med andra typer av
affärsdokument.
‐ Vi har redan testat PEPPOL i Norge med goda resultat och är glada att möjligheten nu finns
även i Sverige, berättar Svante Grute på NCC AB. Vår förhoppning är att leverantörerna nu
ansluter sig till PEPPOL så att vi alla kan spara kostnader och öka kvaliteten.
‐ För oss innebär PEPPOL att kommunikationen med våra kunder blir enklare och säkrare.
Den enklare hanteringen gör att vi räknar med att andelen elektronisk kommunikation med
våra kunder kommer att kunna öka avsevärt, menar Klara Lindeberg på Ahlsell Sverige AB.
Projektet leds av BEAst och finansieras av svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF,
samt av deltagarna. Det kommer att pågå året ut.
Kontaktperson: Peter Fredholm, vd i BEAst AB: 070 663 32 19 och peter@beast.se

Om BEAst
BEAst utvecklar standarder och gemensamma tjänster för e‐affärer inom bygg‐ och fastighetssektorn samt
stimulerar användningen av dem för att uppnå de övergripande målen om effektivisering, nya arbetssätt och
sänkta kostnader. Inom BEAst samverkar + 85 ledande företag och branschorganisationer.
BEAst AB, Box 1178, 111 91 Sthlm | www.beast.se | www.ebuild.se |info@beast.se | 070 663 32 19

