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Mappning från ESAP till BIS 5A Faktura och kreditnota)
Det här dokumentet ger råd vid mappning från SFTI Fulltextfaktura version 2.3 till Svefaktura BIS
5A version 2.0. Särskild färgmarkering visar de termer i Fulltextfaktura som härrör från faktura
enligt SFTI/ESAP 6, någon motsvarande särmarkering av SFTI/ESAP9-fakturor har inte gjorts.
Mappningen görs som separata delar för faktura respektive kreditnota. Detta beror på att
Svefaktura BIS 5A har skilda datamodeller för faktura och kreditnota. I SFTI Fulltextfaktura och
SFTI/ESAP faktura åtskiljs dessa funktioner i stället genom en kod för fakturatyp.
Kommentarer till mappningen:
Mappning av Underrader stöds inte
Kommentar: SFTI Fulltextfaktura (och SFTI/ESAP 9.1) har möjlighet till underrader, men rådet
där är att sådan användning skall undvikas. Svefaktura BIS 5A saknar begreppet underrad.
Mappning av Förbrukningsrader stöds endast i begränsad omfattning
Kommentar: SFTI Fulltextfaktura och SFTI/ESAP 9.1 har möjlighet till förbrukningsrader (en
eller flera per fakturarad). Motsvarande saknas i Svefaktura BIS 5A, varför dessa mappats in i
Note på fakturarad. Resultatet kan bli svårläst för mottagaren.
Dokumentets valuta
Kommentar: Valutakod är inte obligatorisk i SFTI Fulltextfaktura (och SFTI/ESAP-fakturorna),
däremot är den obligatorisk i Svefaktura BIS 5A. Den som gör mappning måste säkerställa
korrekt valutaangivelse.
Användning av Note-elementet
Kommentar: Ett antal termer i SFTI Fulltextfaktura (eller SFTI/ESAP-fakturor) behöver mappas
till Note-element i fakturahuvud eller på fakturarad då motsvarighet saknas i Svefaktura BIS
5A. Detta löses med en anvisad kombination av ledtext och datavärde men kan därutöver kan
en separator behöva anges, per uppgiftpar, för att underlätta läbarheten hos mottagaren. I fall
av Förbrukningsrader (se ovan) föreslås användning av dubbla separatorer. Som
separatortecken rekommenderas tecknet "|" (vertikaltecken. Decimal värde 124)

Kontrolltal (motsv)
Kommentar: I ett par fall har vi valt att inte mappa termer med enbart kontrolltalsfunktion, som
t ex Fulltextfakturans T0042 och T0042. I vissa andra fall behöver måldokumentets
obligatoriska uppgifter beräknas/ härledas ur Fulltextfakturans (resp SFTI/ESAP-fakturans)
data.
Vår bedömning är att information i ett affärsdokument inte förloras eller förvanskas vid dessa
operationer då fortfarande all affärsbeskrivande information finns kvar i dokumentet.

