BEAst Hyresutskott
Mötesanteckningar BEAst Hyresutskott
BEAst AB. Webbmöte den 10 juni 2019.
Deltagare. Följande företag var representerade: Peab/Lambertsson, Swedish Rental Association,
Ramirent, Cramo, NCC, Skanska samt BEAst.

1. Föregående möte
a. Från förra mötet kvarstår justering av ett par punkter i processbeskrivningen.
b. Anteckningarna från förra mötet gicks igenom och godkändes.

2. Implementeringsstatus och planer
a. Deltagarna berättade om status och planer på respektive företag. Användningen av
standarden är fortfarande begränsad. NCC tar löpande emot meddelandet
Avstämningsrapport från Stavdal och håller på med integration av samma meddelande med
Cramo och Ramirent samt med ytterligare två uthyrningsföretag.
b. NCC med leverantörer kommer att använda PEPPOL för att skicka meddelandena. PF ser till
att Avstämningsrapporten blir registrerad som ett godkänt PEPPOL-meddelande.

3. BEAst Supply Rental
a. Inga ändringar i standarden aktuella.
b. Diskuterades användning av referensnummer i standarden. I mer eller mindre alla BEAstmeddelanden kan man ange kundens referensnummer i ”termen T6004 Projektnummer”. I
de fall det är samma referens för alla rader ska den ligga i huvudet, annars på varje rad. Vissa
byggföretag använder ett nummer, ofta projektnummer, andra använder en sträng med två
eller tre nummer i samma fält. I de fall numret kommer i en elektronisk order läses
referensen, oavsett om det är ett, två eller tre nummer, in i leverantörens system och skickas
sedan i olika utgående meddelanden. Utan e-order blir det manuell hantering. BEAst
förtydligar detta i implementeringsguiden för meddelandet Avstämningsrapport.

4. Användning
a. Diskuterades hur vi kan få ökad användning av standarden. Framför allt de större kunderna
bör gå i täten, men trots troligen god förståelse för potentialen är det svårt att få prioritet
och resurser för införande. BEAst kan till viss del stötta med stöd till enskilda företag.
b. Det finns en bildserie på https://beast.se/standarder/beast-supply-rental/ om standarden
och fördelar för kund respektive leverantör. Synpunkter på hur den kan förbättras skickas till
BEAst.
c. Swedish Rental Association planerar att på sin kommande konferens ha ett inslag om BEAst
Supply Rental.
d. Nämndes att det skulle vara bra med stöd för BEAst Supply Rental.

5. Övrigt och nästa möte
a. Den 17 september hålls nästa möte, se kallelse.
Peter Fredholm, BEAst

