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Ändringshistorik för ESAP 6.3.2 Leveransavisering version 2.9  
I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen listas de termnamn, format och 
förekomstregler som har ändrats samt vilka termer som är nya eller raderade. Även de 
termdefinitioner eller -kommentarer som har ändrats, där ändringen har betydelse för 
användningen av termen, listas. Redaktionella ändringar och ändringar som inte påverkar 
användningen av termen listas inte. 

I ändringshistoriken för meddelandespecifikationen listas segment med betydande 
förändringar. 

Ändrade termer är markerade med * och nya termer är markerade med + i 
affärsdokumentspecifikationen. I ändringshistoriken för meddelandespecifikationen listas 
segment med betydande förändringar. Ändringar i meddelandespecifikationen är inte 
markerade. 

De senaste ändringarna gjordes 2016-06-29. Ändringshistoriken listar de senast gjorda 
ändringarna först. Det är endast de senast gjorda ändringarna som markeras med * och + i 
affärsdokumentspecifikationen. 

Ändringar i ADS 6.3.2 Leveransavisering införda 2016-06-29 

Termnr Termnamn Version 2.9.0 Version 2.9.1 

- - - Den svenska ADS:en för 
6.3.2 Leveransavisering är 
oförändrad jämfört med 
version 2.9.0. Ändringarna för 
version 2.9.1 gäller endast 
den engelska ADS:en för 
leveransaviseringen. 

Ändringar i MS 44 införda 2016-06-29 

Segment Version 2.9.0 Version 2.9.1 

- - Den svenska MS 44 är 
oförändrad jämfört med 
version 2.9.0. 
Versionsnumret för MS 44 
har ändrats från 2.9.0 till 
2.9.1 endast på grund av att 
engelska termnamn har 
ändrats. Mappningen har 
alltså inte ändrats i MS 44. 
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Ändringar i ADS 6.3.2 Leveransavisering införda 2014-08-25 

Termnr Termnamn Version 2.8.1 Version 2.9.0 

- - Stereotype: choice Från och med version 2.9.0  

av ESAP 6 används inte 

längre stereotypen choice i 

specifikationerna. 

Kardinaliteten för termerna i 

de klasser som tidigare hade 

stereotypen choice har 

ändrats i enlighet därmed. 

Detta innebär ingen ändring i 

funktionalitet, utan är endast 

ett annat sätt att presentera 

informationen på.  

Beslutet att inte längre 
använda choice gäller för alla 
ESAP.  

T0059 Restnoterad 
kvantitet, värde 

 Kommentar tillagd: 
Underleverans anges som 
negativ kvantitet. 

T0132 Batchnummer Förekomst: 
0..unbounded 

Förekomst: 0..1 
Kommentar tillagd: Av 
spårbarhetsskäl ska 
Batchnummer inte repeteras 
för en och samma artikel. Om 
det förekommer flera batcher 
av en och samma artikel ska 
dessa delas upp i flera rader i 
leveransaviseringen. 

Klass Klass: Bäst-före-
datum och 
utgångsdatum 

Förekomst: 
0..unbounded 

Förekomst: 0..1 
Kommentar tillagd: För att 
mottagaren ska kunna 
planera sitt lager ska Bäst-
före-datum och 
utgångsdatum inte repeteras 
för en och samma artikel. Om 
det förekommer flera datum 
för en och samma artikel ska 
dessa delas upp i flera rader i 
leveransaviseringen. 
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Ändringar i MS44 införda 2014-08-25 

Segment Version 2.8.0 Version 2.9.0 

SG13 
PCI  Kollimärkning 
   4233 Marking instructions, 
coded 

Kod: 17 Supplier’s 
instructions 

Kod: 33E Marked with serial 
shipping container code 
(EAN Code) 

SG23 
   QVR Restnoterad kvantitet 

Exempel: 
QVR+9:21+BP+Z5’ 

Exempel:  
QVR+-1:21+BP+Z5’ 

 


