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Offertförfrågan

Entity name:	Offertförfrågan
Comment: 	Affärstransaktionen används för att lämna offertförfrågan till en potentiell leverantör.


Offertförfrågan huvud
	1	..	1
Comment:	Följande termer kan förekomma en gång per transaktion.
T6420

Identitet på offertförfrågan
	1	..	1
Definition:	Ett unikt löpnummer som identifierar meddelandet och som utfärdats av avsändaren.
Length:	0	..	17
Format:	SDDb::String17
T6325

Dokumentdatum och tid
	1	..	1
Definition:	Datum och tid då dokumentet utfärdades.
Pattern:	\d{12}
Format:	SDDb::DateAndShortTime
T6390

Versionsnummer
	1	..	1
Definition:	Anger meddelandets versionsnummer för att mottagaren ska kunna identifiera att
det är en uppdatering av ett tidigare skickat meddelande.
FractionDigits:	0	TotalDigits:	3
TotalDigits:	3
Format:	SDDb::Integer3
T6391

Referens till tidigare version
	0	..	1
Definition:	Refererar till det tidigare skickade meddelandets versionsnummer för att mottagaren
ska kunna identifiera vilken version som ska ersättas.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T6150

Meddelande informationstatus
	0	..	1
Definition:	Kod som anger om transaktionen innehåller ny, borttagen, ändrad information, eller
endast en bekräftelse.
Length:	0	..	3
Format:	SDDb::Message information status




Code/Description





1
Added
The information is to be or has been added.




2
Deleted
The information is to be or has been deleted.




3
Changed
The information is to be or has been changed.




9
Amendments
Code specifying that amendments are requested/notified.
T6421

Sista offertdatum
	1	..	1
Definition:	Sista datum och tid för att lämna offert.
Pattern:	\d{12}
Format:	SDDb::DateAndShortTime
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T6415

Ledtid faktura
	0	..	1
Definition:	Antal dagar från sista leveranstillfället som faktura får skickas.
FractionDigits:	0	TotalDigits:	2
TotalDigits:	2
Format:	SDDb::Integer2


Referens
	0	..	1
Definition:	Hänvisning till andra dokument och meddelanden.
T6004

Projektnummer
	0	..	1
Definition:	Referens till projektnummer.
Length:	0	..	70
Format:	SDDb::String70
T0007

Referens till avtal/kontrakt
	0	..	1
Definition:	Referens till ett kommersiellt avtal eller överenskommelse.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T6188

Referens till objekt/bilaga
	0	..	unbounded
Definition:	En referens som identifierar ett externt objekt/bilaga.
Length:	0	..	70
Format:	SDDb::String70
T6222

Ritningsnummer
	0	..	unbounded
Definition:	Referens till ett ritningsnummer.
Length:	0	..	70
Format:	SDDb::String70


Köpare
	1	..	1

T0008

Köparen
	0	..	1
Definition:	Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal.
Pattern:	\d{13}
Format:	SDDb::GLN
T6001

Partneridentifikation
	0	..	1
Definition:	En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::Party Identifier
T5001

Partsnamn
	0	..	1
Definition:	Namn på företag.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::Party name


Köparens kontakt
	0	..	1
Definition:	Kontaktinformation till köparen i kommersiella frågor.
T5012

Namn
	1	..	1
Definition:	Namn på kontaktperson.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T5010

Telefonnummer
	0	..	1
Definition:	Telefonnummer oredigerat.
Length:	0	..	25
Format:	SDDb::String25
T5011

E-postadress
	0	..	1
Definition:	E-postadress till kontaktperson.
Length:	0	..	512
Format:	SDDb::String512


Leverantör
	1	..	1

T0009

Leverantören
	0	..	1
Definition:	Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal.
Pattern:	\d{13}
Format:	SDDb::GLN
T6001

Partneridentifikation
	0	..	1
Definition:	En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::Party Identifier
T5001

Partsnamn
	0	..	1
Definition:	Namn på företag.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::Party name


Offertförfrågan rad
	1	..	unbounded
Comment:	Följande termer kan förekomma en gång per projekt som beskrivs.
T0051

Radnummer
	1	..	1
Definition:	Ett löpnummer inom transaktionen.
Comment:	Löpnummer på raderna inom ordertransaktionen
FractionDigits:	0	TotalDigits:	6
TotalDigits:	6
Format:	SDDb::Integer6


Identifikation, artikelnummer
	1	..	1

T0154

Globalt artikelnummer(GS1)
	0	..	1
Definition:	GTIN för en artikel.
Pattern:	\d{14}
Format:	SDDb::GTIN
T0172

Leverantörens artikelnummer
	0	..	1
Definition:	Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T6317

Typ av artikelnummer, kodat
	0	..	1
Definition:	Kod för artikelregister som identifierar typ av artikelnummer.
Comment:	Koder:
01 = SBMI
02 = Sveriges Åkeriföretag
04 = Svensk Betong
07 = Avfallskod
SA = Leverantörens artikelregister
Length:	0	..	3




Format:	SDDb::Article number type, coded
T6022

Köparens artikelnummer
	0	..	1
Definition:	Köparens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T6027

NOBB artikelnummer
	0	..	1
Definition:	Artikelnummer enligt NOBB, den norska bygghandelns artikelregister.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T6028

TUN artikelnummer
	0	..	1
Definition:	Artikelnummer enligt TUN, den danska bygghandelns artikelregister.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T6029

Finfo/Vilma artikelnummer
	0	..	1
Definition:	Artikelnummer enligt FINFO/Vilma, Byggmaterialhandlarnas artikelregister.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T1120

Tillverkarens artikelnummer
	0	..	1
Definition:	Ett artikelnummer, annat än GTIN, allokerat av tillverkaren till artikeln.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T6024

Norsk Rörgrossistföreningens artikelnummer
	0	..	1
Definition:	Artikelnummer enligt den norska rörgrossistföreningens artikelregister.
Length:	0	..	10
Format:	SDDb::String10
T6023

RSK artikelnummer
	0	..	1
Definition:	Artikelnummer enligt RSK, Svenska Rörgrossistföreningens (RGF) artikelregister.
FractionDigits:	0	TotalDigits:	7
TotalDigits:	7
Format:	SDDb::Integer7
T6026

Elektronikbransjensnummer i Norge
	0	..	1
Definition:	Artikelnummer enligt det norska artikelregistret för elektriska produkter.
FractionDigits:	0	TotalDigits:	10
TotalDigits:	10
Format:	SDDb::Integer10
T0260

E-nummer
	0	..	1
Definition:	Artikelnummer enligt Svenska Elgrossistföreningens (SEG) artikelregister över så
kallade E-nummer.
Length:	0	..	10
Format:	SDDb::String10
T6136

Hyreskod
	0	..	1
Definition:	Kod för hyresprodukt enligt SRA-registret från Swedish Rental Association.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T6226

Artikelbenämning
	0	..	1
Definition:	Benämning av en artikel, vara eller tjänst, i klartext.




Length:	0	..	350
Format:	SDDb::String350
T6215

Utförlig artikelbeskrivning
	0	..	1
Definition:	Text som ger en utförlig beskrivning av artikeln och dess egenskaper.
Length:	0	..	512
Format:	SDDb::String512
T6417

Littera
	0	..	1
Definition:	Beteckning för sammansatta artiklar som t.ex. fönster och kök och som används på
ritningar och specifikationer. Där det finns BIP-kod rekommenderas detta som
littera.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35


Produktklassificering
	0	..	1
Comment:	Klassificering av produkter enligt valt klassificeringssystem.
T0011

Produktgruppkod
	0	..	1
Definition:	Leverantörens katalog- eller produktgruppskod.
Length:	0	..	3
Format:	SDDb::String3
T0010

Produktgrupptyp
	0	..	1
Definition:	Kod som anger typ av gruppering i en prislista.
Length:	0	..	3
Format:	SDDb::Product group type
T0012

Produktgruppnamn
	0	..	1
Definition:	Leverantörens katalog- eller produktgruppsnamn.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T6205

Svensk Byggvarugruppering
	0	..	1
Definition:	Referensnummer till Svensk Byggvarugruppering.
Length:	0	..	12
Format:	SDDb::String12
T6137

UNSPSC klassificeringskod
	0	..	1
Definition:	UNSPSC står för United Nations Standard Products and Services Code. Det är en
hierarkisk uppbyggd kodstruktur för att klassificera produkter och tjänster.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T6416

ETIM klassificeringskod
	0	..	1
Definition:	ETIM är en internationell standard för att klassificera produkter enligt en hierarkisk
kodstruktur.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35


Referens
	0	..	1
Definition:	Hänvisning till andra dokument och meddelanden.
T6188

Referens till objekt/bilaga
	0	..	unbounded
Definition:	En referens som identifierar ett externt objekt/bilaga.
Length:	0	..	70




Format:	SDDb::String70
T6222

Ritningsnummer
	0	..	unbounded
Definition:	Referens till ett ritningsnummer.
Length:	0	..	70
Format:	SDDb::String70


Information om tillverkare
	0	..	1
Definition:	Grupp med information om tillverkare.
T6244

Tillverkarens namn
	1	..	1
Definition:	Namnet på tillverkaren.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35
T6243

Tillverkarens artikelbenämning
	0	..	1
Definition:	Namnet som tillverkaren ger till en artikel.
Length:	0	..	70
Format:	SDDb::String70
T0143

Varumärke
	0	..	1
Definition:	Varans varumärke.
Length:	0	..	35
Format:	SDDb::String35


Begärd kvantitet grupp
	1	..	1
Definition:	Hanterar begärd kvantitet.
T6422

Begärd kvantitet
	1	..	1
Definition:	Kvantitet som kunden önskar beställa.
FractionDigits:	4	TotalDigits:	15
TotalDigits:	15
Format:	SDDb::Quantity
T6706

Enhetskod
	1	..	1
Definition:	Kod som specificerar måttenheten.
Comment:	Som koder rekommenderas de som finns i UN/ECE Rekommendation nr 20 och 21.
Koder:
EA =Styck
GRM = Gram
KGM = Kilogram
KTM = Kilometer
LTR = Liter
MTK = Kvadratmeter
MTQ = Kubikmeter
MTR = Meter
PCE = Styck
PI = Rör
PK = Kolli
RL = Rulle
RO = Rulle




TNE = Ton
TU = Slang
HUR = Timme
TC = Fullt lass
ZTK = Tonkilometer
D97 = Pallet/unit load
FPA = Fast pris per uppdrag
FPZ = Fast priszon
FXP = Fast pris
LMT = Pris per flakmeter
PPS = Pris per stopp
Length:	..	3
Format:	SDDb::Measure Unit NeB Type


Hyresperiod stillestånd
	0	..	unbounded
Definition:	Grupp som hanterar ett antal stilleståndsperioder.
T6175

Stilleståndsperiod
	0	..	1
Definition:	Anger hur många stilleståndsperioder som kan hanteras.
FractionDigits:	0	TotalDigits:	3
TotalDigits:	3
Format:	SDDb::Integer3
T6138

Stilleståndsperiod, fr o m datum
	0	..	1
Definition:	Inledningsdatumet för en stilleståndsperiod.
Pattern:	\d{8}
Format:	SDDb::Date
T6139

Stilleståndsperiod, t o m datum
	0	..	1
Definition:	Sista datum för stilleståndsperiod.
Pattern:	\d{8}
Format:	SDDb::Date

