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Bakgrund
Användandet av elektronisk handel inom bygg‐ och fastighetsbranschen har gått starkt framåt bland
BEAst medlemmar. I handelsprocessen mellan aktörer köps och säljs en stor bredd av varor och
tjänster via ett elektroniskt flöde av dokument. I alla led inom varu‐/tjänste‐försörjningen i
branschen är det vanligt med material/tjänster som kan handlas i olika enheter. Saknas en
gemensam syn på hantering av enheter i affärsprocessen ökar antalet varianter och risken finns att
företag får sätta upp en mängd olika lösningar för sina handelspartners. Därmed är risken också
uppenbar att effekten av ett elektroniskt utbyte påverkas negativt. Syftet med denna
rekommendation är att föreslå en enhetlig syn på hantering av enheter i handelsprocessen

Tillämpliga standarder
Denna rekommendation avser handelsflödet i alla BEAst standarder.

Rekommendation
Rekommendationen avser relationer där parterna har ett avtal med en överenskommen prislista och
där faktura skickas elektroniskt.
Fullt utbyggd elektronisk handel
I ett fullt utbyggt elektroniskt handelsflöde skall den enhet som används för varan i avtalad
prislista användas i alla delar av detta flöde; från leveransplan, avrops‐/order från köparen till
orderbekräftelse, avisering och faktura från leverantören. I dessa fall är kunden den part som
initierar använd enhet och som på så sätt styr val av korrekt enhet.
Med ett fullt utbyggt elektroniskt handelsflöde avses köpprocessen mellan köpare och leverantör
inklusive de dokument, utöver elektronisk faktura, som utbyts.
Handelsflöde

Köpare

Leverantör
Prislista

Leveransplan
Avrops‐/order
Orderbekräftelse
Avisering
Faktura

Delvis utbyggd elektronisk handel
Hämtorder: Även i de fall material hämtas av kund hos leverantör skall den påföljande fakturan vara
baserad på överenskommen prislisteenhet.
Telefon‐/fax‐/mailorder: På samma sätt som för hämtorder skall en faktura som följer på telefon‐
/fax‐/mailorder baseras på överenskommen prislisteenhet. I de fall orderbekräftelse och avisering
utbyts elektroniskt baserat på en telefon‐/fax‐mailorder, bör dessa dokument följa samma rutin.

BEAst AB, c/o GS1, Box 1178, 111 91 Sthlm | www.beast.se | www.ebuild.se |info@beast.se | 070 663 32 19

Bygg- och Fastighetssektorns Elektroniska Affärsstandard

Övrigt
I affärsrelationer där avtal saknas eller endast ett ramavtal utan aktuell prislista upprättats är sällan
ett elektroniskt handelsflöde uppsatt, elektronisk faktura kan däremot förekomma. I dessa fall bör
gällande regel vara att enhet vald vid ordertillfället bibehålls i hela kedjan fram till och med faktura,
dvs samma enhet i hela handelsprocessen.
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