Byggsektorns Elektroniska Affärsstandard

Mötesanteckningar Tekniska Utskottet 10 december 2020.
Plats: Webbmöte.
Närvarande: Peter Malm Evry, Robert Green Skanska, Magnus Karlsson Symbrio, Rikard Larsson
BEAst, Jörgen Erlandsson Tyringe.

1. Inledande uppdatering och föregående möte
Dagordningen godkändes, liksom föregående mötes protokoll.

2. Informationspunkter
Rikard L informerade om nya och pågående projekt och standarder.
a. PEPPOL Projekt
a. Syftar till att undersöka om BEAst standard kan baseras på PEPPOL som är en
europeisk meddelandestandard och kommunikationssätt
b. Underlättar implementering av BEAst och myndigheter skulle kunna kravställa BEAst
b. Fakturautskottet
a. Undersöker tillsammans med Hyres och Anläggningsutskottet om PEPPOL faktura
kan rekommenderas
c. Anläggningsutskottet
a. Fokusgrupp spårbarhet: Naturvårdsverkets krav, transportdokument och uppföljning
av massaförflyttning
b. Fokusgrupp artikel och affärsstruktur: Uppdaterar artikelnummerserier och
definierar affärsregler
c. Fokusgrupp vågsedel: Pilotprojekt kring QR-kod och vågkvitto
d. Samverkan med
a. BIM Alliance
b. Building Smart – Digital Supply Chain in Built Environment
c. GS1 Användargrupp Bygg
d. Smart Built Environment

3. Ärenden
a. Rekommendation för Tidzoner i datum/tid-taggar.
a. Förslag till formulerad rekommendation antogs enhälligt av TU.
b. Detta ärende stängs därmed.
b. Rekommendation om Attribut i meddelandena för att beskriva typ av kod. Avser
Artikelnummer, Enhetskoder och Organisationsnummer.
a. Dessa tre rekommendationer antogs enhälligt av TU.
b. Detta ärende stängs därmed.
c. Förslag till rekommendation för användning av svarsmeddelande.
a. Förslag presenterades och godkändes av mötet.
b. Därmed stängs även detta ärende.
d. Kvalitetssäkring av de tekniska delarna av standarden innan den publiceras.
a. Version 3.1 är klar för validering.
b. Valideringen är påbörjad av Rikard och Jörgen, men vi vill engagera fler.

Byggsektorns Elektroniska Affärsstandard
c. Beslut att kontakta de som tidigare anmält intresse av att delta för att se om detta
intresse kvarstår.
d. Inga nya intressenter anmälde sig under mötet.
e. Peppol-projektet – status och tidplan.
a. Rikard berättade det viktigaste under punkt 2.
b. Det mesta av gap-analysen är gjord. Nästa steg är att visa hur ett BEAst-meddelande
kan se ut inom Peppols ramar.
c. Projektet ska vara avslutat i mars 2021.
d. Fler är välkomna att delta eller följa projektet. Maila Rikard om du vill kallas till
mötena.

4. Övrigt och nästa möte
a. Under övrigt förekom två punkter.
a. Hur hanteras BEAst TRADE i Peppolprojektet.
i. Rikard beskrev att TRADE är en delmängd av Supply Material och att om vi
hittar lösningar för Supply Material så bör även TRADE kunna lösas på
samma sätt.
ii. Beslöts att TRADE inte behöver vara med i Peppol-projektet som en egen del.
b. Partneridentiteterna i BEAst version 3.1.
i. I punkt 3b har vi fastställt en rekommendation som har visat sig svår att
införa i praktiken beroende av det verktyg (Gefeg) som används. Fråga från
Rikard om vi tycker det är ok att lösa det på annat sätt tills vidare.
ii. Mötet tyckte att vi bör anstränga oss lite till för att försöka lösa problemet så
att version 3.1 kan följa rekommendationen.
iii. Om det visar sig vara mycket svårt får vi omvärdera saken.
b. Nästa möte bestämdes till 16/2 kl 9. Här ska agendan inkludera en punkt kring förankring av
resultatet i Peppolprojektet.

Vid pennan – Jörgen Erlandsson

