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Artikelinformation

EDIFACT-meddelande MS 25

PRICAT:D:96A:UN:EAN006

Transaktionen används för att överföra artikelinformation från uppdragsgivare till lagerhotell.

Artikelinformationshuvud
Följande termer förekommer en gång per transaktion
Termnr.

*
*

Termnamn

Termdefinition

T3219
T3285

Artikelinformationsnummer
Artikelinformationsstatus

Uppdragsgivarens artikelinformationsnummer
an..17
Kod som anger om informationen i transaktionen är ny, n..3
ersatt eller ändrad

Format

Status/villkor
R
R

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

T0004

Giltigt fr.o.m

n8

D0

T3220

Artikelinformationstidpunkt

n12

R

CCYYMMDDHHMM

DTM+137/C507/2380

T3354

Referens till artikelinformation

an..17

D0

Uppdragsgivaren
Lagerhotellet

n13
n13

R
R

Referens till föregående artikelinformation. Obligatorisk om status
(T3285) är 'ersättning'.
Lokaliseringsnummer (GLN)
Lokaliseringsnummer (GLN)

SG1/RFF+PL/C506/1154

T3202
T3203

Startdatum för information/priserna i en
prislista/produktkatalog
Datum och tid uppdragsgivaren skapade
artikelinformationstransaktionen
Artikelinformationsnummer (T3219) som denna
transaktion hänvisar till.
Part som är uppdragsgivare till Lagerhotell
Part som bedriver tredjepartslogistik

4 - ändring (endast förändringar av artikelinformation skickas)
5 - ersättning (hela original artikelinformationstransaktionen ersätts)
9 - original (första gången artikelinformationstransaktionen skickas)
CCYYMMDD

BGM/1004
BGM/1225

DTM+157/C507/2380

SG2/NAD+Z01/C082/3039
SG2/NAD+LSP/C082/3039

Produktgrupp
Anger om sortimentet är strukturerad i grupper av uppdragsgivaren. Term T0010 måste förekomma en gång.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

Format

Status/villkor

T0010

Produktgrupptyp

Kod som anger typ av gruppering i en prislista

an..3

R

T3272

Uppdragsgivarens sortimentskod

Kod som uppdragsgivaren allokerar till varor i följande
rader

an..3

D0

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

2 - ingen gruppering
11 - produktgrupp
Efter överrenskommelse mellan Uppdragsgivare och Lagerhotell. t.ex.
Helfall, Chark, Biprod, Styckat, övrigt.

SG16/PGI/5379

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Löpnummer på raderna inom transaktionen
1=ny
2=borttag (endast om T3285=4)
3=ändrad (endast om T3285=4)
GTIN-13 (EAN13)
GTIN-14 (EAN14)
GTIN-8 ( EAN8) eller
GTIN-12 (UPC)

SG33/LIN/1082
SG33/LIN/1229

SG16/PGI/C288/5389

Artikelinformationsrad
Följande termer förekommer en gång för varje artikel/förpackningsnivå
Termnr.

*

Termnamn

Termdefinition

T0051
T3221

Radnummer
Artikelinformationsradåtgärd

Radnummer inom transaktionen
Kod som anger om varan är ny, borttagen eller ändrad

Format
n..6
an..3

Status/villkor
R
R

T1118

Artikelidentifikation

GTIN på denna vara

n..14

D1

T1118

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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*

*

T3237

Uppdragsgivarens artikelnummer

T0210
T0184

Kompletterande varuidentitet
Varunummertyp

T3277

Artikel-/förpackningsvariant

T0018

Varubenämning

T0025

Minsta orderkvantitet

T0055

Måttenhetskvalificerare för kvantitet

Lägsta kvantitet som får beställas/avropas vid ett
tillfälle
Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt

T3256

Artikelegenskap

T0057

Ersatt varunummer

T0184

Varunummertyp

T0186

Variabelmåttindikator

T1106

Varugruppskod

T1139

Varugruppskodsystem, kod

T3302

Tullstatistiskt
nummer/Harmoniseringskod
Förpackningsnivå

T0016

T0033
*

*
*
*
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Uppdragsgivarens identifikation för en förpackning
eller tjänst.
Kompletterande identitet på en vara eller tjänst
Systemet i vilket varunumret är kodat

Uppdaterad: 2006-03-07
Utskriven:

2006-03-30 09:14:57

an..35

D1

T1118

Endast om GTIN saknas

SG33/PIA+5/C212/7140

an..35
an..3

D2
D2

T0210
T0210

SG33/PIA+1/C212/7140
SG33/PIA/C212/7143

an..6

D0

ej primär identitet
Z01 - uppdragsgivarens artikelnummer
MF - tillverkarens artikelnummer
SA - leverantörens artikelnummer
nytt format

2x
an..35
n..15(3)

R

En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av denna artikel
eller förpackning

SG33/IMD+F+ANM/C273/7008

D0

an..3

D0

Kod som talar om ifall artikeln är kyld, fryst eller torr

an..3

D0

Identitet på den vara som ersätts av varan på denna
rad
Systemet i vilket varunumret är kodat

n..14

D0

an..3

D0

Anger att varan är s.k. variabelmåttvara, dvs mängden
av produkten i förpackningen kan variera
Varans kategori i grupperingssystem enligt kodlistan i
T1139
Kod som anger vem som ansvarar för kodsystemet
som tillämpas
Tullstatistiskt nummer/harmoniserings kod

an2

D0

an..3

D2

T1106

SG33/PIA+1/C212/7140

an..3

D2

T1106

SG33/PIA+1/C212/7143

an..35

D0

an2

D0

Anger skillnad mellan artiklar/förpackningar med
samma artikelnummer GTIN.
Klartextbenämning av en vara eller tjänst

Kod som anger vilken förpackningsnivå som avses

SG33/PIA+1/C212/7140

SG33/QTY+53/C186/6060
om ej i styck
MGM - milligram
GRM - gram
KGM - kilogram
LTR - liter
MTQ - kubikmeter
MLT - milliliter
MMT - millimeter
MTR - meter
43= kyld
44= fryst
Z1= torr
Indentitet för den artikel som ersatts

SG33/QTY/C186/6411

Om artikeln ej har GTIN
Z01 - uppdragsgivarens artikelnummer
MF - tillverkarens artikelnummer
SA - leverantörens artikelnummer
VQ - variabelmåttvaror
nytt format

SG33/PIA/C212/7140

SG33/MEA+SV/C502/6155

SG33/PIA+4/C212/7140

SG33/IMD+C/C273/7009

SG33/PIA+1/C212/7140
SG33/IMD+C/C273/7009

D0

CU - primär/konsumentförpackning
TU - sekundär/handelsförpackning
DU - tertiär/enhetslast
Antal förpackningar i denna förpackning

D0

ny term

n..18(4)
an..3

D0
D0

förpackningstyp (se kodlistan)

SG33/MEA+PD+AAA/C174/631
4
SG33/MEA+PD+ABJ/C174/6314
SG44/PAC/C202/7065

n..5
n..5
n..5

D0
D0
D0

nytt format
nytt format
nytt format

SG33/MEA+PD+HT/C174/6314
SG33/MEA+PD+WD/C174/6314
SG33/MEA+PD+LN/C174/6314

T3377

Antalet förpackningar i nästa högre
förpackningsnivå
Förpackningens bruttovikt

Antalet förpackningar som ingår i en förpackning på en n..5
högre förpackningsnivå.
Bruttovikt av en förpackning inklusive emballage
n..18(3)

T0163
T0137

Förpackningens volym
Förpacknings-/kollityp kod

T0207
T0022
T0023

Förpackningens höjd
Förpackningens bredd
Förpackningens djup

Volymen som förpackningen upptar
Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken
varan är emballerad
Höjden på förpackningen (topp till botten)
Bredden på förpackningen, sida till sida
Djupet på förpackningen (front till bak)

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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T0169
T3225

Farligt gods, kod
Hanteringsinstruktion

T3262

Inventeringsfrekvens

T3261
T3264

Lagervaruindikator
Bäst-före-datum kontroll

T3312

Datumkontroll för plockordning

T3270

Serienummerhanteringskod

T3265

Plockstopp

T3267
T3268

Plockfrekvens
Beställningspunkt

T3343

Beställnings kvantitet

T0078

Ledtid

T3269
T1107

Artikelns aktiveringsperiod
Språkkod

T0168

Ursprungsland

T3271
T0159
T0160
T0007
T3266
T3355

Dagar till frisläpp
Lav per pall
Förpackningar per lav
Referens till avtal/kontrakt
Referens till resultatenhet
Referens till receptnummer
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Kod för farligt gods enligt kodlista ADR.
Kod som anger en hanteringsinstruktion för artikeln
och när den skall genomföras
Frekvens med vilken varan ska inventeras

Uppdaterad: 2006-03-07
Utskriven:

an..3
n4

D0
D0

n..3

D0

Kod som anger om varan lagerförs eller ej
an..3
Kod som anger om bäst-före-datum kontroll skall
an..3
genomföras
Kod som anger om det skall ske en datumkontroll för
an..3
att bestämma plockordningen.
Kod som anger om artikeln skall serienummerhanteras an..3
/ om artikeln är individmärkt.
Antal dagar mellan plockstopp och sista
n..3
förbrukningsdatum
Antal gånger per månad som artikeln plockas.
n..3
Beställningspunkt om lagerhotellet ansvarar för
n..15(3)
beställning från uppdragsgivarens leverantör.
Mängd som skall beställas vid en viss
n..15(3)
beställningspunkt
Antal dagar från avrop/beställning till leverans (om ej
n..8
lagervara).
an..17
Språket som används som default för textinformation i
an..3
hela transaktionen
Varans ursprungsland eller tillverkningsland enligt
an..3
tillämpliga definitioner och föreskrifter. Landskod enligt
ISO 3166.
Antal dagar tills dess artikeln frisläpps för utleverans.
n..3
Antal lav per pall
n..18
Anlal förpackningar per lav
n..18
Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt
an..35
Referens till resultatenhet hos uppdragsgivaren
an..35
an..35
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SG33/HAN+DAE/C218/7419
SG33/HAN/C524/4079

D0
D0

Se kodlista T3225
Nytt format
Kod (i 2379) för inventeringsfrekvens
801 - gånger/år
802 - gånger/månad
803 - gånger/vecka
Styr artikelsaldokontroll
Ja/Nej

D0

Ja/Nej

SG33/ALI/4183

D0

Ja/Nej

SG33/ALI/4183

SG33/DTM+Z04/C507/2380

SG33/ALI/4183
SG33/ALI/4183

D0

SG33/DTM+349/C507/2380

D0
D0

SG33/DTM+Z05/C507/2380
SG33/QTY+197/C186/6060

D3

T3268

SG33/QTY+155/C186/6060

D0

Används vid behov.

SG33/DTM+169/C507/2380

D0
D0

CCYYMMDD-CCYYMMDD

SG33/DTM+Z02/C507/2380
SG33/FTX+ZLA/3453

D0

ISO 3166

SG33/ALI/3239

D0
D0
D0
D0
D0
D0

SG33/DTM+261/C507/2380
SG33/MEA/C174/6314
SG33/MEA/C174/6314
SG33/RFF+CT/C506/1154
SG33/RFF+ZZ6/C506/1154
SG33/RFF+ZZ3/C506/1154

Priser
Följande termer förekommer en gång för varje artikel
Termnr.
T3283

Termnamn
Lagervärderingspris

Termdefinition

Format
n..15(4)

Status/villkor

Kommentarer/villkor/koder

D0

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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T0031

Måttenhetskvalificerare för pris

Måttenhet för varor som ej prissätts per styck

T3111
T0194
T0195
T0197

Konsumentpris
Skattetyp
Skattesats
Skattekategori

Rekommenderat konsumentpris
Kod som anger skattetyp.
Skattesats för en vara eller en tjänst.
Skattekategori för en vara eller en tjänst.
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Uppdaterad: 2006-03-07
Utskriven:

an..3

D0

n..15(4)
an..3
n..6(4)
an..3

D0
R
D0
R

2006-03-30 09:14:57

om ej i styck
MGM - milligram
GRM - gram
KGM - kilogram
LTR - liter
MTQ - kubikmeter
MLT - milliliter
MMT - millimeter
MTR - meter
Pris till slutkund
VAT - mervärdesskatt
Aktuell skattesats i procent.
E - undantagen från mervärdesskatt
M - mervärdesskatt på livsmedel
S - standard skattesats/ mervärdesskatt

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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SG37/PRI/C509/6411

SG37/PRI+AAE/C509/5118
SG35/TAX+7/5153
SG35/TAX+7/C243/5278
SG35/TAX+7/5305

