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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.
a. Granskning av bygghandlingar, t.ex. ritningar, är en ny standard sedan hösten 2017 som
redan fått ganska stor användning bland entreprenörer och konsulter, se
http://beast.se/standarder/granskning/.
b. Det pågår ett projekt för effektivare hantering av hyresprocessen som ska leda till ny
standard, ”BEAst Rental”, som beräknas publiceras i mars. Kvarstår att få igång piloter.
c. Troligen kommer BEAst att starta ett nytt projekt för att förenkla hanteringen vid tillval och
offert. Det blir ett komplement till BEAst Supply Material-standarden.
d. Den mycket omfattande kommunikationen av bygghandlingar med tillhörande metadata är
föremål för att förenklas i ett nytt projekt, se http://beast.se/projekt/dokumentplattformar/.
e. Metadata för ritningar är ett nytt projekt, se http://beast.se/projekt/metadata-ritningar/.
f. PDF Guidelines är en fortsättning på Granskningsprojektet, se http://beast.se/projekt/pdfguidelines/.
g. Tjänst för att kontrollera sina BEAst-meddelanden nu tillgänglig via
https://validator.logiq.no/. Det är en öppen tjänst som är kostnadsfri för alla. I steg ett
endast BEAst Invoice och BEAst Supply Material, men i nästa steg alla XML-meddelanden.
h. BEAst Portal är sen en tid öppen för användning i alla delarna. Release 2 är släppt och
utveckling av release 3 pågår. I denna ingår bl.a. Peppol-anslutning av portalen.

3. Arbetsordningen
Den uppdaterade arbetsbeskrivningen för Tekniska utskottet gicks kort igenom, se
http://beast.se/arbetsutskott/tekniskt-arbetsutskott/. Inga kommentarer noterades.

4. Ärenden
a. Bilagor till meddelanden.
i.
Hantering av bilagor i nuvarande BEAst-standard är inte kompatibel med Peppol.
ii.
Nytt förslag till standard, baserad på hur Peppol gör, har tagits fram.
iii.
Detta diskuterades och godkändes av TU till att bli BEAst:s nya standard.
iv.
Teknisk beskrivning finns i TU:s område på hemsidan.
v.
Peter F kommunicerar detta till övriga utskott som snarast möjligt tar fram nya
versioner av samtliga meddelanden som innehåller bilagor.
b. SBDH-kuvertering.
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Nuvarande BEAst-standard använder GS1 SBDH-kuvert. Detta är inte kompatibelt
med Peppol. Förslag att i BEAsts standard peka på Peppols kuvert istället för GS1kuvertet.
ii.
Konstaterades att det inte är möjligt att göra för de äldre versionerna av
meddelandena.
iii.
Bestämdes att förslag på rekommendation för användande av SBDH-kuvert ska tas
fram. Beslut kring detta förslag ska tas via mail-växling inom TU för att slippa vänta
på nästa möte.
iv.
Nu är användande av SBDH-kuvert en rekommendation, inte ett krav. Förslag att
ändra status till att bli ett krav från nya versionen av meddelandena.
v.
Bestämdes att även denna fråga ska ingå i ovan nämnda rekommendation om
kuvert.
c. Namespace.
i.
Detta styr bl.a. vilken version man ska validera mot, samt kontrolleras av Peppol för
att vara ett godkänt meddelande.
ii.
Nuvarande för version 2 är felaktigt och ska rättas.
iii.
Då nu nya versioner av meddelanden tas fram ska detta speglas på rätt sätt i
”namespace” för att Peppol rätt ska första versionen.
iv.
Inga övriga åtgärder behövs i detta ärende. Om inga nya önskemål kommer upp från
utskottet eller andra intressenter stängs denna punkt med detta.
d. Hantering av tomma taggar.
i.
Ett ämne vi ärvt från tidigare grupp. Oklart vad den tidigare gruppen kommit fram
till, så vi bordlade frågan till nästa möte.
ii.
(Efter mötet har följande framkommit – utdrag från protokoll:) ”Fråga har inkommit
till TU om BEAst kan ta fram en rekommendation kring hantering av tomma
taggar. Erfarenheter från ett integrationsprojekt som Beijer deltar i ska användas.
Tyvärr är projektet försenat och återkoppling saknas. Uppföljning sker vid nästa TUmöte.” Efter detta inget, vilket innebär att vi får starta från början på nästa möte.
e. Peppol svarsmeddelande.
i.
Förslag att använda Peppols svarsmeddelande för att dels ersätta BEAstmeddelandena ”Svar på leveransplan” och ”Svar på orderkvitto”, samt för önskemål
att kunna bekräfta mottagande av faktura till utställaren.
ii.
Peppols MLR-meddelande är inte i första hand tänkt att användas i sådana här
sammanhang.
iii.
Peppol har ett nytt meddelande för svar på faktura under utveckling.
iv.
TU föreslår att vi avvaktar publiceringen av detta meddelande innan vi tar ställning i
denna fråga.

5. Övrigt och nästa möte
a. Inget fanns under Övrigt.
b. Nästa möte bestämdes till 14/6 kl. 13.00.

Vid pennan – Jörgen Erlandsson

