
 

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 
 Version: 1.60 

Ordererkännande 20.1.3 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 16 

GS1 Sweden ESAP 

Element och struktur 
Term nr Element Förekomst Elementspecifikation 

 

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 1  / 2 
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. © Copyright GS1 Sweden 
 

   Affärsdokumentet används för erkännande eller avvisande av en mottagen order från 

kund. Affärsdokumentet måste skapas från affärssystemet hos leverantören. Ett 

erkännande innebär att ordern är mottagen men ej till fullo behandlad i leverantörens 

applikation. Ett avvisande betyder att ordern är mottagen och avvisad i sin helhet. 
 

 ORDERERKÄNNANDEHUVUD  1 .. 1 Comment:  Följande termer förekommer en gång per ordererkännande. 

* T3345  Ordersvarsnummer  1 .. 1 Definition: Ett unikt nummer som används för att identifiera ordersvar. 
Comment: 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). 
Använd gärna GDTI för att få en globalt unik identitet. GDTI (Global Document Type Identifier, GS1- 
dokumentidentitet) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

T3347  Ordersvarsstatus  1 .. 1 Definition: Kod som identifierar status för mottagen order. 
Comment: 12 - Order mottagen men ej behandlad 

27 - Order mottagen och avvisad 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

T1329  Orsak till avvisning, kod  0 .. 1 Definition: Kod som anger varför en order avvisats och inte tagits emot av systemet. 
Comment: Används efter överenskommelse mellan parterna. Orsak till avvisning kan endast ges om kodvärdet för 

"T3347 Ordersvarsstatus" är 27. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. 

Length: 1 .. 3 

 
 

  Code/Description  

 
 

  001 E-kommunikationsavtal saknas 

 
 

  002 Avropet/ordern ej i enlighet med e-kommunikationsavtal 
 

 
  003 Behörig beställare och/eller godsmottagare saknas 

 
 

  004 Partsinformation för köpare saknas eller är felaktig 

 
 

  005 Partsinformation för behörig beställare saknas eller är felaktig 

 
 

  006 Partsinformation för godsmottagare saknas eller är felaktig 

 
 

  007 Partsinformation för leveransmottagare saknas eller är felaktig 

 
 

  008 Partsinformation för fakturaadressat saknas eller är felaktig 

 
 

  009 Partsinformation för fakturamottagare saknas eller är felaktig 

 
 

  010 Giltigt avtal/kontrakt saknas 

 
 

  011 Avrops-/orderdatum är äldre än dagens datum med mer än vad 
avtalet godkänner 

 
 

  012 Avrop/order med samma avrops-/ordernummer existerar sedan 
tidigare 

 
 

  013 Referens till prislista felaktig 

 
 

  014 Felaktigt kvantitetsbelopp används för 'styck’ (heltal) 
 

 
  015 Partsinformationen har inte aktiverats hos leverantören 

* T3316  Referens till order  1 .. 1 Definition: Identiteten för den order som detta affärsdokument hänvisar till. 



 

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 
 Version: 1.60 

Ordererkännande 20.1.3 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 16 

GS1 Sweden ESAP 

Element och struktur 
Term nr Element Förekomst Elementspecifikation 

 

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Sida 2  / 2 
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. © Copyright GS1 Sweden 
 

 
 

  Comment: Referensen till ordern är det nummer som överförts i "T3309 Ordernummer" i mottagen order. 

Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. 

Length: 1 .. 30 

T0009  Leverantörens identitet, GLN  1 .. 1 Definition: Identitet för part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. 

Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). 
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. 
Length: 13 

T0008  Köparens identitet, GLN  1 .. 1 Definition: Identitet för part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. 

Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). 
Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. 
Length: 13 

 
 ORDERSVARETS DATUM ELLER TIDPUNKT  1 .. 1 Comment:  Endast en av "T3346 Ordersvarsdatum" och "T3380 Ordersvarstidpunkt" får användas i samma 

ordererkännande. 
Stereotype: choice 

T3346  Ordersvarsdatum  1 .. 1 Definition: Datum när ordersvaret skapades. 

Format: CCYYMMDD 
Length: 8 

T3380  Ordersvarstidpunkt  1 .. 1 Definition: Tidpunkt när ordersvaret skapades. 

Format: CCYYMMDDHHMM 
Length: 12 

 


