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I slutet av januari startade projektet med att ta fram en excal-mall för katalog/prislista och en
arbetesgrupp hade sitt första möte.
Syftet är att skapa en för SFTI-gemensam mall som ska kunna ersätta de andra olika varianter som
idag används för att läsa in leverantörers katalog/prislista.
Gränssnittet mot inköpssystemen är Svekatalog 2.0. Dvs en fil i xml-format enligt SFTI:s
rekommendation. Inköpssystemen ska inte behöva anpassas att läsa in en fil i excel-format.
För att underlätta framtagning har den mall som tagits fram i Norge, av Difi, används som grund.
Arbetsgruppen satte upp som mål att kunna presentera mallen på SFTI beredningsgrupps möte den
24 april. Under projektet har SFTI:s konsult Thomas Pettersson bollat synpunkter med en lite mindre
grupp inom arbetsgruppen. Feedback har också kommit från olika nätverksträffar där excel-mallen
presenterats.
Den bifogade mallen är i version 0,96. Kvarstår sluttester och ev valideringar som saknas.
OBS att de data som finns i mallen är testdata. Ibland finns ett värde bara för att se så att det
kommer ut rätt i xml-filen.
Mallens flikar
Huvud
Här registreras de uppgifter som finns i xml-filen huvud.
De uppgifter som är obligatoriska är i ljuslila.
Här finns även en ”ikon” för att ”Exportera Svekatalog”
Rader
Här registreras katalogens alla artikelrader.
De kolumner som är obligatoriska är markerade gult. Dessa finns först i excelbladet.
För artikelnummer, som är markerat i grönt, måste minst ett av Leverantörens artikelnummer och
GTIN anges.
Minst en av varugrupperna, markerat i ljust orange, måste anges. Längre bak finns även möjlighet att
ange ATC-kod resp ISO-kod
Kolumn markerat i vitt anges vid behov.
Koder
I denna flik finns alla koder för olika termer samlade.
Koderna för Beställningsenhet kommer att ses över ytterligare.
Fliken kommer att låsas så att ingen kan ändra i den.

Inställningar
I denna flik finns möjlighet att ”gömma” kolumner om man ex vis vill minska kraven på uppgifter för
leverantörer inom vissa branscher. Exempel på det är Näringsinformation för ”Kontorsvaror”.

Mallens innehåll och begränsningar
Syftet är, som sagts ovan, att skapa en Svekatalog. Men vissa begränsningar måste göras för att göra
mallen ”hanterbar”.
Sammanfattning av begränsningar:
1. Katalogens status begränsas till Add (=original) och Replace (=Ersättning). Dvs INTE Update
(=Ändring) och Delete (=Borttag). Det motsvarar PRICAT:s 6.1.1 ”Original, ersättningsprilista).
2. Per artikel kan anges
a. Varugrupper som kan anges är: Leverantörens varugrupp, UNSPS, ATC och SIS.
b. Fem miljömärkningar
c. Fem Näringsmärkningar
d. Sju egenskaper/attribut som styrs av SFTIs egenskapskoder samt en från Visma
(Question) och en helt fri.
e. Begränsat (utav 2500 möjliga) antalet beställningsenheter/förpackningar och
måttenheter. Men de ska vara anpassade till er verksamhet.
f. En Artikel hierarkie
g. Möjlighet att ange bunt/kit, Tillbehör Nödvändiga artiklar enl ”art1;art2;art3”.
h. EN referens till extern produktinformation
i. EN referens tillextern bild
Tester och valideringar
Direkt i gränssnittet
Ett antal tester görs direkt i gränssnittet (om inte leverantören ”förstört” cellen genom att klistra in
data). Ex vis genom rullister med val från kodfliken.
Vid export
När man klickar på export sker validering på ett stort antal fält.
- Att obligatoriska fält registrerats
- Att rätt kod används
- Vissa datum
- Att visst fält är numeriskt
- Mm
Vid fel visas felmeddelande i klartext och export avbryts.
Om en rad märks med x kommer den inte tas med i xml-filen.

