Pohjoismaiset Rakennuspäivät
Nordic Building Forum

SÄÄSTÖJÄ JA LAADUNPARANNUSTA TAVARANHANKINNAN DIGITALISAATIOLLA
Rakennusala digitalisoituu nyt nopeasti. Digitalisaatiolla tavoitellaan sekä alhaisempia
kustannuksia että yksinkertaisempia ja virheettömämpiä prosesseja. Suomessa
suunnittelusta hankintaan ja tavaralogistiikkaan liittyvät tietovirrat ovat toistaiseksi jääneet
vähemmälle huomiolle.
BEAst
Ruotsissa ollaan Suomea edellä rakennusalan sähköisessä kaupankäynnissä. Sitä varten on
kehitetty BEAst-standardikokonaisuus, joka mahdollistaa toteutusvaiheen yritysten välisen
hankinnan ja logistiikan digitalisaation. Standardien ja niitä täydentävien sähköisten
palvelujen avulla voidaan pitkälle automatisoida tilauksiin, toimituksiin, vastaanottoon ja
laskutukseen liittyvät prosessit. BEAst:lla on n. 50 jäsentä, mukaan lukien isoja
urakoitsijoita, materiaalitoimittajia sekä logistiikkayrityksiä. Asiakkaita on n. 10 000.
Lisätietoja BEAst:sta: www.beast.se ja http://www.beast.se/en

TODETUT HYÖDYT
BEAst:sta kerrotaan, että
- laskutuksessa 9 virhettä kymmenestä on voitu eliminoida
- yksittäinen urakointiyritys saa usein yli 1 000 000 laskua vuodessa. Yhden laskun
käsittelyyn menee keskimäärin vähintään 20 minuuttia. Arvioitu säästö yhden yrityksen
osalta on n. 100 Ruotsin kruunua laskua kohden. Koko alan kannalta kyse on varsin
merkittävästä säästöpotentiaalista.
Linkki esittelyvideoon (9 min.) https://www.youtube.com/watch?v=paQinUC8VXA
MAHDOLLINEN LIITTYMINEN TEHO-HANKKEESEEN
BEAst-palvelujen osana on BEAst-katalogen, sähköinen tuoteluettelo. Tämän vastine
Suomessa on TEHO-tietokanta. BEAst-kokonaisuuden osana ovat toimitusten etiketit EANja QR-koodeineen. A-tason etiketti vastaa pitkälti sitä, mitä TEHO:ssa on kehitetty. Lisäksi
BEAst:ssa on etiketit pakkauksia, kuormalava- ja toimituskokonaisuuksia varten. Jos TEHOhankkeessa käynnistetään ns. TEHO 3, ollaan pitkälti BEAst:n jo toteuttamissa asioissa.
SEMINAARI KUTSUVIERAILLE
Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto ry. järjestää iltapäiväseminaarin
tavaranhankinnan digitalisaatiosta 24.5.2016. Seminaarin pääpuhujana on Peter Fredholm
BEAst-organisaatiosta. Tilaisuus on suunnattu erityisesti urakoitsijoiden ja
rakennustuoteteollisuuden edustajille sekä hankintahenkilöille. Ohjelma ohessa.
Tervetuloa!
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TIISTAINA 24.5.2016 KLO 12.30 - 16.00
RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ, RAKENNUSTIETOSALI, MALMINKATU 16 A, HELSINKI, 8. KRS.

Ohjelma (muutokset mahdollisia)
12.30

Tilaisuuden avaus
Miksi seminaari järjestetään ja mihin sen toivotaan johtavan
Christer Finne, Pohjoismaiset Rakennuspäivät, Peter Fredholm, BEAst

12.45

Ruotsissa kehitetty BEAst (Rakentamisen elektroniset kaupantekostandardit)
Mikä BEAst? Miksi BEAst käynnistettiin? Miten lähdettiin liikkeelle ja kenen kanssa? Mihin
on päästy ja mitä hyötyjä on saavutettu? Miten tästä eteenpäin ja mitkä ovat
tulevaisuuden hyödyt?
Peter Fredholm, BEAst
CASE Peab. Standardin sisältö. Standardin soveltaminen yritystasolla osto- ja
logistiikkatoiminnassa. Saadut hyödyt. Tulevaisuuden odotukset.
Johan Andersson, Peab

14.30

Kahvitauko
Tauon aikana on mahdollisuus keskustella BEAst:n edustajien kanssa.

14.45

Miten Suomessa?
Missä mennään ja mihin ollaan menossa työmaavaiheen osto- ja logistiikkatoiminnan
viestien digitalisaatiossa? Voiko BEAst:n ratkaisuja hyödyntää?
Urakoitsijan edustaja NN1, Materiaaliteollisuuden edustaja NN2

15.15

TEHO-hanke
Rakennustiedon vetämässä, rakennusalan yhteisessä kehittämishankkeessa on luotu
perusteet samantyyppiselle kehittämiselle kuin BEAst:ssa on jo toteutettu. Miten TEHOhankkeen seuraavat vaiheet suhtautuvat BEAst:iin?
Heimo Salo, Rakennustieto Oy

15.35

Loppukeskustelu ja yhteenveto

16.00

Tilaisuus päättyy

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 12.5.2016 mennessä. Ilmoittaudu »
40 ensimmäistä mahtuu mukaan!
Tilaisuus on maksuton. Esitykset ovat pääosin englanniksi.

