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Leveransavisering med kolliinformation

EDIFACT-meddelande MS 49

DESADV:D:96A:UN:EAN005

Transaktionen används för avisering av varor på väg till leveransstället. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (kolliidentitet) möjliggör ytterligare
automatisering vid mottagning av godset. Leveransaviseringen innehåller enbart avisering av gods (ej ev. hyresavgifter).

Leveransaviseringshuvud
Följande termer förekommer en gång per transaktion
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0125

Leveransaviseringsnummer

Leverantörens leveransaviseringsnummer

T0126
T0128

Leveransaviseringsdatum
Planenligt leveransdatum

T0127

Format

Status/villkor

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT
BGM+351/1004

D0

Leverantörens leveransaviseringsnummer. Varje ny leveransavisering
skall förses med en unik identitet.
Datum då leverantören skapade leveransaviseringstransaktionen
Format:
SSÅÅMMDD
Format:
SSÅÅMMDD
Referens angiven av köparen, om överenskommelse finns om termens
lagring i leverantörens system
Används om kontraktsnummer inte är tillgängligt eller tillräckligt.

n13

R

EAN-lokaliseringsnummer. Om avvikande från godsavsändaren

SG2/NAD+SU/C082/3039

n13

D0

SG2/NAD+SH/C082/3039

n13

R

Används om annan än leverantören avsänder varorna.
EAN-lokaliseringsnummer.
EAN-lokaliseringsnummer.

n13

D0

Används endast om Godsmottagare skiljer sig från Köparen.

SG2/NAD+CN/C082/3039

n13

D0

SG2/NAD+DP/C082/3039

n..18(2)

D5

Används om annan än Godsmottagaren tar emot varorna.
EAN-lokaliseringsnummer.
Används i enlighet med affärsavtal.
Exkl moms.

an..17

R

Datum när leverantören skapade leveransavisering.
Datum när sändningen planeras vara köparen tillhanda

n8
n8

R
D4

Avsändningsdatum

Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören

n8

D4

T2003

Köparens referens

an..35

D0

T2004

Leverantörens referens

an..35

T0009

Leverantören

T0129

Godsavsändaren

En referens, angiven av köparen, som lagras i
leverantörens kund- eller orderregister.
En referens som hänvisar till abonnemangsnummer,
telefonnummer el dyl.
Part som definieras som juridisk säljare enligt ett
kommersiellt avtal
Part som avsänder varor

T0008

Köparen

T0036

Godsmottagaren

T0037

Leveransmottagaren

T0091

Fraktavgift

Part som definieras som juridisk köpare enligt ett
kommersiellt avtal
Part (annan än köparen) som tar emot varor och
godkänner leveransen
Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser,
men inte är ansvarig för godkännande
Kostnad för transport av varorna

T0127
T0128
T0127
T0128

T0091
T0195
T0197

DTM+137/C507/2380
DTM+232/C507/2380
DTM+11/C507/2380
RFF+CR/C506/1154
RFF+SS/C506/1154

SG2/NAD+BY/C082/3039

SG19/MOA+23/C516/5004

Leveransaviserings kollirad
En kollirad förekommer per kolli eller flera kolli med lika innehåll. Kolliraden efterföljs av artikelrader för de i kollin ingående artiklar.
Termnr.
T3304
T0136

Termnamn
Kollinivårad
Antal förpackningar

Termdefinition

Antalet kolli av en och samma typ

Format
n..12
n..8

Status/villkor
R
D0

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Löpnummer inom transaktionen.
Antalet kolli (transportenheter) av samma typ (se T0137) som ingår i
denna rad.
1= defaultvärde

SG10/CPS/7164
SG11/PAC/7224

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan
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T0137

Förpacknings-/kollityp kod

Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken
varan är emballerad

T0141

Kollins bruttovikt

Bruttovikt på ett kolli för ankomstkontroll.

T0138

Kolliidentitet

Serial Shipping Container Code för ett eller flera
kolli.(ev intervall)
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an..7

D0

n..18(4)

D0

n..36

D0
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Anger förpackningstyp för transportenheten (kollit).
Termen är starkt rekommenderad att användas när fler än ett kolli ingår i
en leverans, oavsett om kolliidentitet används eller inte.
Se kodlista för T0137, tertiärförpackningar :
http://www.ean.se/swe/ech/profil/spec/kodlist/T0137%20tertiar.htm
Vikt inklusive emballaget.
Används efter överenskommelse .
Anges i gram.
Varje kolli ges en unik identitet, SSCC (18 siffror). Vid flera kollin som
innehåller samma artikel/produkt och dessa är sekventiellt numrerade
kan intervallet anges. Dvs intervall från första SSCC till sista SSCC
anges (18+18 siffror).

SG11/PAC/C202/7065

SG11/MEA+PD+AAD/C174/631
4
SG14/GIN+BJ/C208/7402

Artikelrad
En artikelrad förekommer för varje artikel i kolli som ingår i närmast föregående kollirad. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym
som gram, millimeter och milliliter.
I mottagande system kan det vara lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd
och liter för volym).
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0051
T0130

Radnummer
Levererad vara

T0172

Leverantörens artikelnummer

T0184

Varunummertyp

Radnummer inom transaktionen
Internationell Handelsvarunumret (GTIN) för levererad
vara
Leverantörens identifikation för en förpackning eller
tjänst.
Systemet i vilket varunumret är kodat

T0132

Batchnummer på förpackning

T3276

Bäst-före-datum

T0131

Avsänd kvantitet

T0055

Format

Status/villkor

n..6
n..14

R
D1

an..35

D1

an..3

D2

an..35

D0

n8

D0

Kvantitet som är avsänd av godsavsändaren

n..7

R

Måttenhetskvalificerare för kvantitet

Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt

an..3

D5

T0055
T0131

T0133

Avsänd mängd

Mängden som avsändes där avsänd kvantitet (T0131)
var beställd i 'styck'. (variabla måttvaror; vikt, längd etc)

n..7

D5

T0135

Måttdimension för mängd

För variablamåttvaror, dimensionen i vilken mängden
är uttryckt.

an..3

D5

T0134

Måttenhetskvalificerare för mängd

an..3

D5

T0133
T0135
T0134
T0133
T0135
T0134
T0133
T0135
T0134

Batch-, satsnummer eller dylikt, refererar till
produktionstillfälle

T0130
T0172
T0172
T0130
T0172

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Löpnummer på raderna inom leveransaviseringstransaktionen
Identitet för levererad förpackning, ex EAN13

SG15/LIN/1082
SG15/LIN/C212/7140

Endast om GTIN saknas

SG15/PIA+5/C212/7140

SA - leverantörens artikelnummer
MF - tillverkarens artikelnummer
Batchnummer för levererade förpackningar (flera kan förekomma).
Används vid behov.
Används efter överenskommelse. Före denna datumgräns är innehållet i
användbart skick.
Den kvantitet av varan som levereras, oavsett om varan är en variabel
viktvara (alt liter- eller metervara) eller styckevara.
Används endast om avropad vara är en variabel viktvara (alt liter- eller
metervara).
Koder:
GRM - gram
MLT - milliliter
MMT - millimeter
(PCE är defaultvärde för styckevaror.).
Från leverantören avsänd mängd av variabelmåttvara beställd i 'styck'.
Används då varan är såld med variabel vikt eller volym, men beställd i
styck.
Koder:
AAC - total nettovikt
ABJ - volym
Koder:
GRM - gram
MLT - milliliter
MMT - millimeter

SG15/PIA+5/C212/7143

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan
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SG15/PIA+1/C212/7140
SG15/DTM+361/C507/2380
SG15/QTY+12/C186/6060
SG15/QTY+12/C186/6411

SG15/MEA+PD/C174/6314

SG15/MEA+PD/C502/6313

SG15/MEA+PD/C174/6411
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Leveransaviseringsslut
Följande termer förekommer en gång per transaktion
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0042

Summa kvantiteter

T0043

Antal rader

Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i
transaktionen.
Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen.

Format

Status/villkor

n..7

D0

n..5

D0

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Summa av alla kvantiteter i T0131
Används enligt överenskommelse
Antal rader (LIN-segment) i meddelandet
Används enligt överenskommelse

CNT+1/C270/6066

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan
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CNT+2/C270/6066

