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Endringslogg
Denne loggen beskriver overordnet og kortfattet alle endringer som gjøres på STAND EDI. For full
oversikt må de respektive dokumentene gjennomgås
Hensikt med loggen er på en kortfattet måte beskrive hva som er endret ift forrige versjon, for enklere å
vurdere om det er behov for endringer i egne prosesser/rutiner eller programvare.
Sjekk derfor alltid loggen ved ny versjon av STAND EDI!

Versjon/
dato

Del

Melding

Endring fra forrige versjon

1.1/
25.05.2020

XML

Alle
meldinger
unntatt
faktura

Rettet opp feil i XSD-skjema, knyttet til bruk av GTIN som produktidentifikator

1.1/
01.12.2017

EAN
COM

Ordrebekreftelse

Fjernet den ene forekomsten 29 (Ordre kontrollert for vareinfo) i BGM.
Ref. tabell-oversikt side 31. Er ikke relevant.
Rettet feil i eksempler

EAN
COM

Pakkseddel

Lagt inn flere gyldige koder i tabell 7065 Pakningstyper
PCI: Kode 30 er endret til 33E pga europeisk harmonisering
GIN: Kode SS er endret til BJ pga europeisk harmonisering

RFF SG10 1156 endret fra n6 til an6
Rettet feil i eksempler
XML

Alle
meldinger

XML

Ordre

Rettet opp feil mellom dokumentasjon og tilhørende XSD-skjema

RequestedDeliveryDate/DateCode endret til SKAL
OrderDetails/BaseItemDetails/PackageUnitType endret til KAN

XML

Ordrekvittering

XML

Ordrebekreftelse

RequestedDeliveryDate/DateCode endret til SKAL

OrderResponse/MessageNumber endret til SKAL
Fjernet den ene forekomsten 29 (Ordre kontrollert for vareinfo) i
ConfirmationStatus. Ref. tabell-oversikt side 17. Er ikke relevant.
RequestedDeliveryDate/DateCode endret til SKAL
DeliveryDate/DateCode endret til SKAL
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1.01/
31.12.2015

XML

Pakkseddel

OrderResponse/MessageNumber endret til SKAL

EAN
COM

Alle

Lagt inn SKAL-felt Common Access Response i UNH-segmentet, for å
kunne identifisere meldingen som STAND013-melding

XML

Alle

Ferdigstilt XML
Lagt inn SKAL-felt MessageVersion i
Order/OrderResponse/DeliveryNote/Invoice/ApplicationResponse, for å
kunne identifisere meldingen som STAND013-melding

1.0 /
31.12.2015

Ny struktur på dokumentasjon. Gamle versjoner er harmonisert mot
hverandre.
Erstatter følgende versjoner av tidligere publiserte meldinger:
Dagligvare DEDIP:
•
Bestilling / Ordre v.7
•
Ordrebekreftelse v.4
•
Pakkseddel v.7
•
Guideline Hvordan implementere DEDIP pakkseddel v.1.1
•
Faktura v.6
•
Fakturakvittering v. 7. april 2006
Dagligvare XML:
•
Bestilling v.1.41
•
Ordrebekreftelse v.1.2
•
Pakkseddel v.1.5
•
E2b Faktura Dagligvare v.3.3.1
•
E2b Fakturabekreftelse v.1.0
Utarbeidet beskrivelser for prosessene
•
Normalordre distributør
•
Normalordre detaljist
•
Crossdock.
Prosessene er gjennomgått av DMF LOG og DLF LK, besluttet av STAND
24. nov 2015, og danner utgangspunkt for STAND013.
Det er en forutsetning for full forståelse av STAND013 at del 1 er grundig
gjennomgått. Her står også en del endringer bl.a. knyttet til frister som
ikke er spesifisert i denne endringsloggen.
EAN
COM

Ordre

BGM
Ordretyper:
Fjernet Hastebestilling og Kampanjeordre.
Bestilling endret navn til Normalordre
Forhåndsordre endret navn til Prognose
Industriordre endret navn til Industriordre/representantordre
Responskode:
Ny kode Z1 er lagt inn. Erstatter tidligere AE. Z1 innebærer at det
avtales bilateralt om ordrekvittering og/eller ordrebekreftelse skal
sendes.
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TOD (leveringsbetingelser)
Er fjernet i sin helhet. Har ingen funksjon i dag. Leveringsbetingelser
inngår som del av den kommersielle avtalen mellom partene.
Ordrekvittering

Nytt navn for ordrebekreftelse Light.
Bruker meldingen ORDRSP, men har kun funksjonskode 12 – Ikke
behandlet som gyldig kode.
Er ellers identisk med tidligere versjon.

Ordrebekreftelse

Endret navn fra ekte/fullgod/fullverdig ordrebekreftelse til kun
ordrebekreftelse
TOD (leveringsbetingelser)
Fjernet som følge av at den er fjernet i ordre
LIN
Funksjonskode
Kode 5 fjernet. Brukes ikke, og er heller ikke ønsket/planlagt brukt av
kjedene
PIA
Erstatningsvare
Kode 3 Erstatningsvare med tilhørende C212 er fjernet.
Informasjon om dette utveksles i dag via EPD/Tradesolution
DTM
Tilgjengelighetsdato ved midlertidig utsolgt
Lagt inn teksten som DMF og DLF ble enig om og som oppfordrer til at
leverandører og kunder tilrettelegger sine systemer til å sende og
bruke denne informasjonen aktivt
QVA
Kode for årsak til avvik
Fjernet kode QT (Justert pga kvantumsrabatt og/eller pallelag)
QTY
Alternativ 2 som beskriver resting
Fjernet da restnotering ikke er i bruk, og heller ikke er planlagt å tas i
bruk
SG 32 LOC/QTY/DTM
Fjernet som følge av at resting ikke brukes

Pakkseddel

Forhold mellom ordre og pakkseddel
Presisert hvilke regler som gjelder ved eventuell pakkseddelsplitt for
de enkelte prosesser, og ved ulike leveringsbetingelser

BGM
Fjernet funksjonalitet som tillater at en avsendt pakkseddel kan
kanselleres. Er ikke i bruk, og kjedene har heller ikke planlagt å ta
dette i bruk
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RFF
Fjernet kode AAK som følge av at kansellering av tidligere avsendt
pakkseddel ikke tillates
TOD (leveringsbetingelser)
Fjernet som følge av at den er fjernet i ordre/ordrebekreftelse
EQD
Nytt KAN-segment med kode Z09 som angir antall paller/kasser av
hver type som inngår i pallutvekslingsordningen
EQD
Nytt KAN-segment med kode Z10 som angir antall pallplasser som
forsendelsen opptar på bil
CPS
Forpakningsnummer
Manglet SKAL/KAN kode. Er lagt inn som SKAL datasegment
Hierarki
Endret til et SKAL dataelement. Feil i dagens brukerveiledning
Nivå i forpakningshierarki
Fjernet. Ikke i bruk
PAC
Endret til et SKAL-segment, siden pakkseddel nå kun godtas på nivå 3
og 4 og skal være merket
Tabell over forpakningskoder
Nye koder lagt inn. Lagt inn kolonne i tabell som viser hvilke
pakningstyper som er godkjente til bruk i pakkseddel
Antall kolli
Presisert at antall nå skal stå i relasjon til paller
Pakkeinformasjonskode
Fjernet kode 50 og 51, siden dette dataelementet nå relaterer seg til
paller.
MEA
Presisert at med mål, så menes det mål på pall
Tilleggsinformasjon
Lagt inn nye koder som skal erstatte de gamle.
PCI
Endret til et SKAL-segment som følge av at pakkseddel nå kun
aksepteres på nivå 3 og 4, og at PCI derfor alltid skal sendes
Merkeinstruks
Kode 17 fjernet da den kun gjelder for pakksedler nivå 2, som ikke
lenger tillates
Ny kode 30 (SSCC) er lagt til. Erstatter 30E som ikke lenger er gyldig
kode.
Forsendelsesmerking
Fjernet, som følge av at kode 17 (over) utgår
GIN
Endret til et SKAL-segment som følge av at SSCC alltid skal sendes.
Nummer fra-til

Side 5 av 6

Publisert 25.05.2020

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljø- og Emballasjeforum
(DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF)

Fjernet som følge av at flere SSCC i samme GIN-segment er fjernet.
Denne var tidligere aktuell pga nivå 2 som ikke lenger aksepteres
RFF
Bestillingsnummer ved tilleggs-varelinjer
Endret fra SKAL til KAN. Feil i tidligere dokumentasjon
DTM
Datotype
Nye koder Z15 og Z17 med ny definisjon er lagt til. Gamle koder med
«unøyaktig» definisjon/manglende samsvar med STAND001 og
STAND005 tillates i en overgangsfase
Faktura

Faktura har ikke hatt fokus ved utarbeidelse av STAND013, da fokuset
har vært på de logistiske sidene ved meldingene. Det gjenstår derfor
en gjennomgang av faktura med økonomiressurser med sikte på å få
en opprydding i koder, spesielt knyttet til avgifter/tillegg/fradrag, og
hvordan disse skal representeres i faktura. Det antas at faktura kan
forenkles vesentlig når en opprydding er foretatt.
En konkret endring er imidlertid besluttet ved denne revisjonen:
Samlefaktura er ikke lenger tillatt.
DTM
Fakturaperiode
Fjernet som følge av at samlefaktura ikke lenger er tillatt

Fakturakvittering

Alle
meldinger
XML
XML
Meldingstabell
Endringslogg

Denne meldingen har vært del av tidligere standard, men har i liten
grad blitt implementert. Den er nå vedtatt av STAND som del av
STAND013 og tilbys de leverandører som ønsker det, gjennom
bilateral avtale med den enkelte kjede
Tydeliggjort hvordan meldinger, segmenter og dataelementer skal
brukes. Rettet opp feil og unøyaktigheter
Ikke ferdigstilt

Dette dokumentet. Ett dokument for hele brukerprofilen hvor alle
endringer beskrives, og som har som funksjon at aktørene ved endringer
i standarden skal sjekke endringsloggen for å vurdere om endringen
berører dem og hva som eventuelt må endres

Utvekslings- Det er utarbeidet en omforent EDI Utvekslingsavtale som skal brukes for
avtale
å beskrive EDI-utvekslingen, og hvor alle bilaterale avtaler skal være
dokumentert for at de skal være gyldige
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