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Avropserkännade 6.1.4 

GS1 Sweden ESAP 

Element och struktur 
Term nr Element Förekomst Element specifikation 

 

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: 2008-07-02 Sida 1  / 2 
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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 Avropserkännande  
Entity name: Avropserkännande 

Comment:  Transaktionen används för erkännande eller avvisande av avrop. Transaktionen 

måste skapas från affärssystemet hos leverantören. Ett erkännande innebär att 

avropet är mottaget men ej till fullo behandlat i leverantörens applikation. Ett 

avvisande betyder att avropet är mottaget och avvisat i sin helhet. 
  Huvud avropserkännande  1 .. 1 Comment: Transaktionen består endast av huvudet. 

T0044  Avropssvarsnummer  1 .. 1 Definition: Numret som leverantören allokerar till ett avrop från köparen 

Comment: Leverantörens avropssvarsnummer. Varje nytt svar skall förses med en unik identitet 

Length: 0 .. 17 
Format: SDD; 2.0::17String 

T0045  Avropssvarsstatus  1 .. 1 Definition: Kod som anger status på ett avropssvar 

Comment: 12 - avrop mottaget 
27 - avrop avvisat 

Length: 0 .. 3 
Format: SDD; 2.0::Calloff response status 

    Code/Description  

    12 avrop mottaget 
Message indicating that the referenced message was received 
but not yet processed. 

    27 avrop avvisat 
Message to inform that the referenced message is not 
accepted by the recipient. 

T0046  Avropssvarsdatum  1 .. 1 Definition: Datum då leverantören skapade avropssvarstransaktionen 
Pattern: \d{8} 
Format: SDD; 2.0::Date 

T1329  Orsakskod för avvisning  0 .. 1 Comment: Används efter överenskommelse mellan parterna. 

Length: 0 .. 3 
Format: SDD; 2.0::Rejected status code 

    Code/Description  

    001 E-kommunikationsavtal saknas 

    002 Avropet 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 Avropsdatum är äldre än dagens datum med mer än vad 
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    Code/Description  

     avtalet godkänner 
    012 Avrop med samma avropsnummer existerar sedan tidigare 

    013 Referens till prislista felaktig 

    014 Felaktigt kvantitetsbelopp används för 'styck’ (heltal) 
    015 Partsinformationen har inte aktiverats hos leverantören 

T0047  Referens till avrop  1 .. 1 Definition: Numret (T0034) på motsvarande avropstransaktion 

Length: 0 .. 17 
Format: SDD; 2.0::17String 

T0009  Leverantören  1 .. 1 Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal 

Comment: Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). 
Pattern: \d{13} 
Format: SDD; 2.0::GLN 

T0008  Köparen  1 .. 1 Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal 

Comment: Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). 
Pattern: \d{13} 
Format: SDD; 2.0::GLN 

 


