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Vad kännetecknar bygg-
och fastighetssektorn?

•• Många till många förhållandeMånga till många förhållande
•• Varje projekt är uniktVarje projekt är unikt
•• Ett mobilt arbetssättEtt mobilt arbetssätt
•• Transportkrävande verksamhetTransportkrävande verksamhet
•• Lokal marknadLokal marknad
•• Ingen tydlig huvudaktörIngen tydlig huvudaktör
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Vad driver utvecklingen av 
bygg- och fastighetssektor?
•• Rationalisering via automatiseringRationalisering via automatisering
•• Kvalitetskraven ökarKvalitetskraven ökar
•• Kraven på bättre information i alla skeden Kraven på bättre information i alla skeden 

ökarökar
•• Globaliseringen ökarGlobaliseringen ökar



2004-11-04//PRE
5

Hur möter bygg- och 
fastighetssektorn utvecklingen?

•• Den internationella handeln med kunder Den internationella handeln med kunder 
och leverantörer ökaroch leverantörer ökar

•• Den elektroniska dialogen mellan aktörer i Den elektroniska dialogen mellan aktörer i 
sektorn ökarsektorn ökar

•• Tekniken utvecklasTekniken utvecklas
•• BeteendeförändringBeteendeförändring
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Uppdrag
BEAst ska förbättra förutsättningarna för 
elektroniska affärer mellan bygg- och 
fastighetssektorns aktörer genom att 
utveckla standard för informationsutbyte. 
Och därigenom bidra till effektivisering, nya 
arbetssätt och sänkta kostnader inom 
sektorn. 
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Medlemmar
Arkitektkopia
Beijer Byggmaterial
Byggbeslag, AB
Electrolux Scandinavia
Elit Fönster AB
Freesourcing AB
Formica AB
Gustavsberg, AB
Ifö Sanitär AB
Industrins Byggmaterialgrupp
Installatörernas  Service AB
Interpares AB
Knauf Danogips GmbH
NCC AB
Nobia Nordisk Bygginteriör AB

Optimera Bygghandel
Optiroc AB
Paroc AB
Pergo
PEAB
PRI Handel AB 
Saint-Gobain Isover AB
Schlumberger InfoData AB
Skanska Sverige AB
Svensk Byggtjänst
Svenska Rörgrossistföreningen
Sveriges Byggindustrier
Swedoor AB
Totalpartner AB
Tyréns Byggkonsult AB
Vasakronan AB
WSP Sverige AB
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•• Identifierar behov av standarder för elektroniska Identifierar behov av standarder för elektroniska 
affärer inom byggaffärer inom bygg-- och fastighetssektornoch fastighetssektorn

•• Utvecklar informationsstandarder eller initierar Utvecklar informationsstandarder eller initierar 
utveckling på annat sätt utveckling på annat sätt 

•• Verkar för att företag och programutvecklare Verkar för att företag och programutvecklare 
använder framtagna standarder använder framtagna standarder 

•• Informerar och påverkar för att skynda på Informerar och påverkar för att skynda på 
övergången till elektroniska affärer övergången till elektroniska affärer 

•• Bevakar utvecklingen av elektroniska affärer Bevakar utvecklingen av elektroniska affärer 
nationellt och internationellt nationellt och internationellt 

Vad gör ?
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•• Standard behövsStandard behövs
•• Informationsstandard är Informationsstandard är BEAstsBEAsts huvudområdehuvudområde

Funktionella Funktionella entiteterentiteter
((informationsmängderinformationsmängder))

EDIFACTEDIFACT--
meddelandenmeddelanden

XMLXML--meddelandenmeddelanden

Sätts samman tillSätts samman till eller tilleller till

Standard i Internetåldern
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Som stöd för elektronisk handel och angränsande områden 
finns idag följande standardiserade meddelanden från BEAst

För elektronisk handel
• Anbud
• Anbudsförfrågan
• Avrop/beställning
• Avrops-/Beställningserkännande
• Beställningsändring
• Faktura/Kreditnota
• Leveransavi
• Pris-/Produktkatalog
• Kontrollmeddelanden

För varuinformation
• Artikelinformationsmeddelande

För dokumenthantering/distribution
• Dokumentförteckning
• Dokumentadministration
• Distributionsbeordring
• Distributionslista
• Kontrollmeddelande Beställs via www.Beställs via www.beastbeast.se.se
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BEAst meddelande standard
Bygger på följande versioner av EDIFACT

MAM 7.0
-D96A
Anpassad till EU-direktivet om E-Faktura 

MAM 8.0
-D03A
Anpassad till Odette Global Invoic V2 
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Varför behövs BEAsts
MAM-standard?

• Att tolka informationen lika       

• Att underlätta uppstart / genomförande av EH

• Att få ett ”många till många förhållande”

• Byggbranschen skiljer sig från andra branscher

• Att inte uppfinna hjulet två gånger
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Varför behövs BEAsts MAM-standard?

• Att inte varje medlemsföretag skall behöva utveckla 
egna meddelande

• Att spara tid och pengar

• Att ta fram en egen ”standard” gör det inte lättare 
snarare tvärtom
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Vi finns till hands!!

Via hemsidan Via hemsidan www.www.beastbeast.se.se
Via Via epostepost kansli@kansli@beastbeast.se.se
Frågor standardFrågor standard 070070--533 49 91533 49 91

perper--lennartlennart@@beastbeast.se.se


