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Ordererkännande 20.1.3

Tillhörande mappningsspecifikation: MS 16

GS1 Sweden ESAP
Element och struktur
Term nr

T3345

Element

ORDERERKÄNNANDEHUVUD
Ordersvarsnummer

Förekomst

1 .. 1
1 .. 1

Elementspecifikation

Comment:
Definition:
Comment:

Format:
* T3347

Ordersvarsstatus kod

1 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

* T1329

Orsak till avvisning kod

0 .. 1

Definition:
Comment:
Comment:
Format:

T3316

* T0009

Referens till order

1 .. 1

Definition:
Comment:
Format:

Leverantörens identitet GLN

1 .. 1

Definition:
Comment:

Format:

* T0008

Köparens identitet GLN

1 .. 1

Definition:
Comment:

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

Affärsdokumentet används för att informera om resultatet av den tekniska
valideringen av generell information i köparens order. Affärsdokumentet används för
att antingen meddela att ordern är mottagen men ej behandlad, dvs inga generella fel
har upptäckts, eller avvisa en mottagen order som visat sig innehålla felaktigheter
enligt den tekniska valideringen. Affärsdokumentet måste skapas från
affärssystemet hos leverantören. Leveransbesked för beställda artiklar och
kvantiteter kan endast ske med användning av affärsdokumentet Orderbekräftelse.
Klassen används för att ange information om ordererkännandet. Klassen ska alltid användas.
Ett unikt nummer som används för att identifiera ordersvar.
Varje nytt ordersvar ska ges en unik identitet. Ordersvarsnumret är samma nummer som leverantören har
allokerat för motsvarande order/avrop från köparen i sitt interna ordersystem (kundorder).
För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global
Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror.
En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken.
Length: 1 .. 30
Kod som identifierar status för mottagen order.
12 - Order mottagen men ej behandlad
27 - Order mottagen och avvisad
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Kod som anger varför en order avvisats och inte tagits emot av systemet.
Kodlista finns på www.gs1.se/kodlistor, se kodlista T1329.
Används efter överenskommelse mellan parterna. Orsak till avvisning kan endast ges om kodvärdet för
"T3347 Ordersvarsstatus kod" är 27.
En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length: 1 .. 3
Identiteten för den order som detta affärsdokument hänvisar till.
Referensen till ordern är det nummer som överförts i "T3309 Ordernummer" i mottagen order.
En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken.
Length: 1 .. 30
Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk säljare enligt ett
affärsavtal.
Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer.
Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress, med mera, under hela den föreskrivna
arkiveringstiden.
GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.
Length: 13
Identitet, enligt GS1s identifieringssystem, för part som definieras som juridisk köpare enligt ett
affärsavtal.
Identiteten är ett globalt unikt och entydigt nummer. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn,
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Element och struktur
Term nr

Element

Förekomst

Elementspecifikation

Format:

ORDERSVARETS DATUM ELLER TIDPUNKT

1 .. 1

Comment:

T3346

Ordersvarsdatum

0 .. 1

Definition:
Format:

T3380

Ordersvarstidpunkt

0 .. 1

Definition:
Format:

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
* Ändrad term, + ny term. För detaljerad ändringshistorik se separat dokument.

adress, med mera, under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer).
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.
Length: 13
Klassen används för att ange när ordersvaret skapades. Klassen ska alltid användas. Endast en av
följande termer får användas i samma ordererkännande.
Datum när ordersvaret skapades.
CCYYMMDD
Length: 8
Tidpunkt när ordersvaret skapades.
CCYYMMDDHHMM
Length: 12
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