Affärsdokumentspecifikation

Publiceringsdatum: 2008-07-03
Version: 2.40

Avrop 6.1.3
GS1 Sweden ESAP
Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Avrop

T0034

Avropshuvud
Avropsnummer

1 .. 1
1 .. 1

Element specifikation
Entity name:

Avrop

Comment:

Transaktionen används för att avropa mot ramavtal.

Definition:

Unikt nummer för avropet

Comment:
Length:
Format:
Definition:
Pattern:
Format:

Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop skall förses med en unik identitet.
0 .. 17
SDD::17String
Datum avropstransaktionen skapades
\d{8}
SDD::Date

T0035

Avropsdatum

1 .. 1

T3100

Ordertyp

0 .. 1

T0007

Referens till avtal/kontrakt

0 .. 1

Köparens instruktion till leverantören om hur beställningen skall hanteras
226 = Avrop mot ramavtal (normalt anges denna)
224 = Expressorder
Att använda Expressorder måste överenskommas mellan parterna.
Length:
0 .. 3
Format:
SDD::Order type
Code/Description
Rush order
224
Document/message for urgent ordering.
Call off order
226
Document/message to provide split quantities and delivery
dates referring to a previous blanket order.
Definition:
Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt

0 .. 1

Comment:
Length:
Format:
Definition:

Används endast om det finns flera samtidiga ramavtal mellan parterna.
0 .. 35
SDD::35String
Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till.

Comment:

0 .. 1

Length:
Format:
Definition:

Endast om priser kan ändras under avtalsperioden, och en ersättningsprislista (alt
ändringsprislista) ersatt originalprislistan. Termen obligatorisk om fler än en prislista
förekommit under avtalsperioden.
0 .. 35
SDD::35String
Beställningsnumret mot vilket avrop sker

0 .. 1

Comment:
Length:
Format:
Definition:

Används endast om det förekommer flera beställningar inom samma kontrakt.
0 .. 17
SDD::17String
Referens till köparens varukorg från leverantören

Comment:

Bara om varukorg är källan till denna order/varukorg och parterna har överenskommit att
använda referensen

T0006

T0083

T1333

Referens till prislista

Referens till rambeställning

Referens till varukorgsnummer

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
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Avrop 6.1.3
GS1 Sweden ESAP
Element och struktur
Term nr

T0009

T0008

T0036

Element

Leverantören

Köparen

Hantera mottagning av varor
Godsmottagaren

Förekomst

Element specifikation
0 .. 17
SDD::17String
AG6-0030
Ny term

1 .. 1

Length:
Format:
ChangeLog:
Original
value:
Definition:

1 .. 1

Comment:
Pattern:
Format:
Definition:

Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN).
\d{13}
SDD::GLN
Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal

Comment:
Pattern:
Format:

Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN).
\d{13}
SDD::GLN

0 .. 1
0 .. 1

T0037

Leveransmottagaren

Leveransadress

0 .. 1
1 .. 1

1 .. 1

T5001

Partsnamn

0 .. 1

T5002

Avdelning

0 .. 1

T5003

Gatunamn

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
© Copyright GS1 Sweden
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Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal

Definition:

Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen

Comment:

Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om godsmottagaren skiljer sig från
köparen.
\d{13}
SDD::GLN

Pattern:
Format:
Leveransmottagaren

2008-04-17

Comment:
Stereotype:
Definition:

Endast en av följande termer får användas
choice
Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, men inte är ansvarig för
godkännande

Comment:

Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Används endast om leveransmottagaren skiljer sig
från köparen och/eller godsmottagaren, dvs. leveransmottagaren har en annan adress än
köparen och/eller godsmottagaren. I de fall leveransadressen är tillfällig och saknar
lokaliseringsnummer (GLN) används T0038 (Leveransadress).
\d{13}
SDD::GLN
Leveransmottagarens namn och adress i klartext men strukturerat. *** Se
termkatalog.

Pattern:
Format:
Definition:
Comment:
Definition:
Length:
Format:
Definition:
Length:
Format:
Definition:
Length:

Används endast om leverans ska ske till en tillfällig adress.
Företag/institution
0 .. 35
SDD::Party name
Avdelning eller dyl.
0 .. 35
SDD::Department
Namnet på gatan
0 .. 35
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Avrop 6.1.3
GS1 Sweden ESAP
Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

T5004

Byggnad

0 .. 1

T5020

Postboxnummer

0 .. 1

T5005

Ort

0 .. 1

T5006

Postnummer

0 .. 1

T5007

Landskod

0 .. 1

T0085

T0240

Köparens fakturahantering
Fakturamottagaren

Fakturaadressat

0 .. 1
0 .. 1

0 .. 1

Element specifikation
Format:
Definition:
Length:
Format:
Definition:
Format:
Definition:
Length:
Format:
Definition:
Format:
Definition:

Format:

Notes:
Use ISO 3166 two alpha country code.
SDD::Country Base Type

Definition:

Part till vilken fakturor ställs ut.

Comment:

Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Används endast om Fakturamottagaren är annan än
Köparen. Används då annat företag än Köparen är ansvarig för betalningen.
Fakturamottagare och Köpare tillhör i detta fall INTE samma juridiska person.
\d{13}
SDD::GLN
Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar fakturan.

Pattern:
Format:
Definition:
Comment:

Behörig beställare
T0295

T0294

Beställarens identitet GLN

Beställarens namn

0 .. 1
1 .. 1

1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
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SDD::Street name
Hus, port eller dyl.
0 .. 35
SDD::Building
Numret på en postbox till vilken post kan skickas.
XSD Data types::string
Stad, ort
0 .. 35
SDD::City name
Postnummer oredigerat
SDD::String5
Identification of the name of a country or other geographical entity as specified in
ISO 3166.

Pattern:
Format:

Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Används endast om fakturan ska adresseras till annan
adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer.
Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person.
\d{13}
SDD::GLN

Comment:
Stereotype:
Definition:

Endast en av följande termer får användas
choice
Identifikationen för personen som ansvarar för beställningen

Comment:

Pattern:
Format:
Definition:

Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Med hjälp av beställarens identitet (GLN) kan
leverantören hämta beställaren/avroparens namn från en lista. Används efter
överenskommelse mellan köpare och leverantör.
\d{13}
SDD::GLN
Namnet i klartext på personen som ansvarar för beställningen

Comment:

Om namnet i avropet/beställningen används för att manuellt kontrolleras hos leverantören.
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Avrop 6.1.3
GS1 Sweden ESAP
Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Element specifikation

Length:
Format:
T0040

T0086

Leveransinformation
Önskat leveransdatum för hela ordern

Godsmärkning

0 .. 1
0 .. 1

0 .. 1

Används efter överenskommelse mellan köpare och leverantör.
0 .. 35
SDD::35String

Definition:

Datum när köparen önskar samtliga varor levererade (= köparen tillhanda)

Comment:

Används endast om en leveransplan får avvika från leveransvillkor enligt ramavtalet.
Termen används då samtliga avropade artiklar önskas levereras vid ett tillfällle. Om
överenskommelse finns om leveransplan och en artikel önskas levererad vid avvikade
tillfälle anges denna avvikelse på radnivå .
\d{8}
SDD::Date
En till fem raders text som skrivs ut på en förpackningsetikett

Pattern:
Format:
Definition:
Comment:

Exakta formatet (omfattningen) måste överenskommas. Märkningen, texten, skrivs ut på
godsetiketterna enligt 'Kundpacksetikett'. Av sekretesskäl bör inte personnummer eller
annan integritetskänslig information skrivas i denna term.
Length:
0 .. 350
Format:
SDD::350String
ChangeLog: TW
2008-04-22
Reason:
Uppmärksamma att sekretesskänslig information kan skrivas in i godsmärket.
Avropsrad

T0051

Radnummer

Beställd artikel
T0052

Beställd artikel

1 .. unbounded

Comment:

1 .. 1

Definition:

Följande termer förekommer en gång per vara som beställs. För att undvika hantering av
decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter.
I mottagande system är det lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den
vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
Ett löpnummer inom transaktionen

Comment:
FractionDigits:
TotalDigits:
Format:

Löpnummer på raderna inom avropstransaktionen
0
TotalDigits: 6
6
SDD::6Integer

Comment:
Stereotype:
Definition:

Endast en av följande termer får användas
choice
Globala Handelsvarunumret (GTIN) för beställd artikel

Comment:

Identitet för denna artikel/förpackning som ett GTIN.
Något av:
GTIN-13
GTIN-14
GTIN-8
GTIN-12
Skall användas om artikeln har ett GTIN. Om artikeln inte har ett GTIN skall T0172
Leverantörens artikelnummer eller T1120 Tillverkarens artikelnummer användas.
\d{14}

1 .. 1
1 .. 1

Pattern:

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
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Avrop 6.1.3
GS1 Sweden ESAP
Element och struktur
Term nr

T0172

T1120

T0039

Element

Leverantörens artikelnummer

Tillverkarens artikelnummer

Beställd kvantitet
Beställd kvantitet

Förekomst

Element specifikation

1 .. 1

Format:
Definition:

SDD::GTIN
Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst.

1 .. 1

Comment:
Length:
Format:
Definition:

Används endast om GTIN saknas.
0 .. 35
SDD::35String
Ett artikelnummer, annat än GTIN, allokerat av tillverkaren till artikeln.

Comment:
Length:
Format:

Används endast om GTIN eller leverantörens artikelnummer saknas.
0 .. 35
SDD::35String

Definition:

Kvantitet som är beställd av köparen

1 .. 1
1 .. 1

Comment:

T0055

Måttenhetskvalificerare för kvantitet

0 .. 1

Kvantitet av aktuell förpackning som avropas, oavsett om varan är en variabelmåttvara
(vikt-, liter- eller metervara) eller styckevara. För variabelmåttvaror specificeras enheten i
vilken kvantiteten är uttryckt i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen
måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal ’styck’ (default).
FractionDigits: 3
TotalDigits: 15
TotalDigits:
15
Format:
SDD::Quantity
Definition:
Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt
Comment:

Används vid beställning av en variabelmåttvara. Dvs artikeln/förpackningen i beställs inte i
styck.
Koder:
GRM - gram
MLT - milliliter
MMT - millimeter
Format:
SDD::Unit of measurement for quantity
Code/Description
gram
GRM
millilitre
MLT
millimetre
MMT
Objektets identitet information
T1300

T1301

Objektets identitet

Objektidentitetsserie
Objektidentitetsserie start

0 .. 1
1 .. 1

1 .. 1
1 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
© Copyright GS1 Sweden
ADS_60103_240_SE.doc

Comment:
Stereotype:
Definition:

Endast en av följande termer får användas
choice
Köparens identitet på det objekt leverantören skall märka

Comment:

Length:
Format:

T1300 används när kvantiteten är lika med ett. Används för kapitalvaror efter
överenskommelse mellan parterna. Med fördel används Global Individual Asset Identitfier
(GIAI).
0 .. 35
SDD::35String

Definition:

Köparens identitet på det första objektet i en serie objekt leverantören skall märka
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Avrop 6.1.3
GS1 Sweden ESAP
Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Element specifikation
Comment:

T1302

Objektidentitetsserie slut

1 .. 1

Length:
Format:
Definition:
Comment:

Length:
Format:
T0041

Önskat leveransdatum för denna orderrad
Önskat leveransdatum för denna orderrad

Instruktion till leverantören

0 .. 1
1 .. 1

0 .. 1

T1301 används när fler än ett objekt beställs och ska märkas med identiteter. Används för
kapitalvaror efter överenskommelse mellan parterna. Första identiteten T1301 i en obruten
serie identiteter till och med den sista identiteten T1302 i serien. Med fördel används
Global Individual Asset Identifier (GIAI).
0 .. 35
SDD::35String
Köparens identiteten på det sista objektet i en serie objekt leverantören skall märka
T1302 används när fler än ett objekt beställs och ska märkas med identiteter. Används för
kapitalvaror efter överenskommelse mellan parterna. Sista identiteten T1302 i en obruten
serie från och med den första identiteten i T1301. Med fördel används Global Individual
Asset Identifier (GIAI).
0 .. 35
SDD::35String

Definition:

Datum när köparen önskar varorna i en orderrad levererade (= köparen tillhanda)

Comment:

Pattern:
Format:

Används endast om överenskommelse finns mellan affärsparterna om att använda
leveransplan. Dvs att en avropad artikel (en avropsrad) inom ett avrop önskas levereras vid
annat tillfällle än övriga varor. Dvs önskat leveranstillälle för denna artikel (avropsrad)
avviker från när övriga artiklar önskas levererade (jämför T0040 på huvudnivå).
\d{8}
SDD::Date

Comment:

Parterna skall överenskomma om villkoren för att använda instruktion till leverantören.
I samband med beställningar önskar köparen/beställaren lämna en instruktion till
leverantören. En artikel kan hämtas från en mottagen prislista eller en mottagen varukorg
beroende på affärsprocess. När denna artikel beställs kan beställaren lämna en instruktion
i klartext till leverantören.
Några exempel är; plats där den beställda artikeln skall installeras och hur den skall
konfigureras, tex en arbetsstation (PC). Det kan också vara text för att komplettera hur och
var en tjänst skall utföras t.ex. städning, bevakningstjänster, planerad underhåll av en
kopiator. mm

T1334

Referens instruktion till leverantören

0 .. 1

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
© Copyright GS1 Sweden
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”PC installeras i rum 47 med installationsscript A”
ChangeLog: AG6-0030
2008-04-29
Reason:
Önskemål från användargruppen att båda termerna ska förekomma samtidigt. Notera ev risk om båda
förekommer i en transaktion. Om båda förekommar kan texten motsäga information som framgår i
refererande dokument.
Original
Ny funktion i Avrop
value:
Definition:
Leverantörens referens till en instruktion köparen lämnat till leverantören
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Avrop 6.1.3
GS1 Sweden ESAP
Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Element specifikation
Comment:

T1335

Instruktion till leverantören

0 .. 1

Om köparen lämnat en instruktion angående den artikel som är kopplat till instruktionen,
genom att skicka texten i en excelfil, XML-fil eller annat format, kan köparen här referera
till en för parterna känd identitet till excelfil el dyl.
Length:
0 .. 35
Format:
SDD::35String
ChangeLog: AG6-0030
2008-04-17
Original
Ny term
value:
Definition:
Köparens instruktion till leverantören om behandlingen av beställd artikel
Comment:
Length:
Format:
ChangeLog:
Original
value:

T0042

T0043

Avropssummering
Kontrolltotal - Summa kvantiteter

Kontrolltotal - antal rader

Instruktion lämnas i klartext
0 .. 350
SDD::350String
AG6-0030
2008-04-17
Ny term

0 .. 1
0 .. 1

Definition:

Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen.

0 .. 1

Comment:
FractionDigits:
TotalDigits:
Format:
Definition:

Används enligt överenskommelse. Summan av alla kvantiteter i T0039.
3
TotalDigits: 15
15
SDD::Quantity
Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen.

Comment:
FractionDigits:
TotalDigits:
Format:

Antal rader (LIN-segment) i meddelandet
0
TotalDigits: 6
6
SDD::6Integer

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
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