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Standard för 
varuförsörjning 
Nordic e-Building (NeB) är den nordiska 
byggbranschens standard för e-handel och 
inkluderar den informationsöverföring som 
behövs för att förenkla processen vid 
leveranser av byggmaterial. Standarden är 
framtagen tillsammans med nordiska 
systerorganisationer till BEAst och ersätter 
den tidigare standarden MAM. 

Nordic e-Building har företag i och i 
anslutning till byggbranschen som sin 
målgrupp, t.ex. leverantörer, producenter, 
handelsföretag och entreprenörer.  
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Nordic e-Building stöder hela byggproces-sens 
behov av information. 

Från katalog till faktura 
NeB inkluderar fem affärsmeddelanden: 
 Överföring av pris- och artikel-

information, ofta kallat katalog. 
Uppdaterar köparens system med all 
nödvändig information. 

 Beställning av varor blir starkt förenklad 
för både köparen och säljaren, och kan 
automatisera flera steg i processen. 

 Bekräftelse av beställning uppdaterar 
köparens system om t.ex. avvikelser. 

 Leveransavisering med exakt leverans-
information ger förutsättningar för 
effektiv varumottagning, inte minst vid 
användning av Kollietikett Bygg. 

 Fakturan skickas direkt in i köparens 
system för kontroll mot avtal (katalog), 
order och leverans. 

 
Nyttan blir avsevärt större då man 

använder alla meddelanden, eftersom de 
ger ett löpande stöd genom hela 
varuförsörjningsprocessen. 

 

Varför uppgradera till NeB 
Många företag i byggbranschen använder 
redan e-handel, ofta enligt den tidigare 
standarden MAM, men det finns ändå goda 
skäl att satsa på NeB: 
 NeB är samordnad med standarder från 

GS1 (handel) och Odette (fordon), men 
anpassad för byggbranschen. 

 NeB är framtagen i Norden men 
fungerar även i andra länder. 

 NeB är en modern standard eftersom 
den bygger på en ny katalog från FN. 

 NeB kommer att finnas i en Edifact- och 
en XML-version för varje meddelande. 
Det är samma innehåll, men varje 
företag kan välja den syntax som de 
föredrar. 

 Tillgång till valideringsportalen för att 
enkelt kunna testa meddelandefiler. 
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 Många använder gamla fakturaversioner 
som bryter mot den fakturalagstiftning 
som gäller från 2004. Med NeB finns 
naturligtvis fullt stöd för alla legala krav. 

 Underhåll i form av nya behov och krav 
kommer endast att ske i NeB, inte av 
MAM. 

 

Vår starka rekommendation till 
medlemmar och andra i byggbranschen är 
därför att gå över till Nordic e-Building. 

Fakta om NeB 
NeB bygger på Edifact D.03A och kommer 
under 2009 i en XML-version baserad på 
UN/Cefacts standard-meddelanden.  

Dokumentationen kan laddas ned från 
medlemssidorna på www.beast.se. Där finns 
också tillgång till valideringsportalen. 
 
 

Om BEAst 
BEAst AB, Bygg- och fastighetssektorns 
Elektroniska Affärsstandard, deltar i utvecklingen 
av standarder för e-affärer, både internationellt 
och i Sverige. Inte minst är vår uppgift att sprida 
standarderna inom branschen för att öka 
sektorns konkurrensförmåga. Vi är också ett 
nätverk med ett 40-tal ledande aktörer som 
medlemmar. 
Du når oss på info@beast.se, www.beast.se eller 
070 - 663 32 19
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