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1. Introduktion 

1.1 Rättigheter 
BEAst AB äger upphovsrätten till branschstandarden som beskrivs i detta dokument. För implementeringar 

kan dokumentet fritt laddas ned från BEAst webbplats och användas. Anpassningar är tillåtna, förutsatt att 

interoperabilitet säkerställs. Detta dokument får inte ändras, distribueras, säljas eller ompaketeras på 

något sätt utan föregående samtycke från BEAst AB. 

1.2 Ändringslogg 
Ändringslogg för detta dokument. 

Version Ansvarig Datum Ändringsbeskrivning 

1.0 BEAst 2019-08-26 Version 1.0 

 

Senaste version på meddelandet Leveransavisering enligt BEAst Supply Material är 3.0.1. 

1.3 Bakgrund och förvaltning 
Standarden BEAst Supply Material är framtagen i ett SBUF-projekt av en arbetsgrupp inom BEAst. Detta 

meddelande är ett av flera som ingår i den standarden. 

Förvaltningen av standarden sker inom BEAst Logistikutskott som ansvarar för området varuförsörjning. 

Deltagande i utskottet är öppet för medlemmar i BEAst ideell förening. 

Den senaste versionen av både meddelandet och detta dokument hämtas på 

http://beast.se/standarder/beast-supply-material/. 

Detta meddelande är en standard för byggbranschen även i Norge och Finland, men kallas då NeB Supply 

Material respektive RT Supply Material. Innehållet är identiskt mellan de tre länderna och standard-

meddelandet förvaltas gemensamt av de tre ländernas organisationer. 

För mer information, kontakta info@beast.se. 

1.4 Målgrupp 
Målgrupp för standarden BEAst Supply Material är byggentreprenörer, installatörer, grossister, detaljister 

och andra leverantörer och tillverkare samt logistikföretag. 

Detta dokument vänder sig till personal som i detalj ska förstå möjligheterna med meddelandet och vad det 

kan användas till samt teknisk personal som arbetar med utveckling, integration samt och mappning av 

meddelanden. 

2. Information om meddelandet 
Leveransaviseringen, mer än andra meddelanden, kan inom ramarna för standarden tillämpas på olika sätt 

beroende på vad parterna önskar och vad deras system klarar av. I enkla fall är leveransaviseringen en 

http://beast.se/standarder/beast-supply-material/
mailto:info@beast.se
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spegling av ordern, rad för rad, med uppdaterade uppgifter om leveransens innehåll och tider. Men det kan 

också vara strukturerat per kolli i flera nivåer med en lång rad detaljuppgifter om kollin. Nyttan, men också 

komplexiteten, med meddelandet ökar med adderad information men för de flesta kan det vara bra att 

tillämpa meddelandets innehåll stegvis. Det gäller också att ha förståelse för att olika leverantörer 

respektive kunder kommer att ha olika möjligheter att tillämpa meddelandet. I många fall kan det vara 

praktiskt att ha en enkel version av meddelandet i drift utan kollirader, men parallellt en mer komplex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelandet kan bestå av en eller flera kollinivåer, alla med artikelrader med info om respektive kollis innehåll 

Det finns ett antal grundläggande funktioner i meddelandet med tillhörande rekommendationer: 

a. Meddelandet skickas från leverantören till dennes kund.  

b. Leveransavisering är en slags ”elektronisk följesedel” som skickas när godset packats och 

leveransen färdigställts för transport. 

c. Funktionen är att uppdatera en tidigare mottagen order med fakta om vad leveransen faktiskt 

innehåller, hur den packats och om det t.ex. finns avvikelser från ett tidigare lämnat Ordersvar. 

d. Mottagaren kan uppdatera sin inköpsorder med faktiska leveransuppgifter. Det blir sedan en grund 

för att stämma av en kommande faktura. 

e. Leveransaviseringen kan ha en annan struktur än order och orderbekräftelse eftersom man kan 

redovisa varje kolli i aviseringen för sig. I de fallen blir det en kollinivårad per kolli där ett kolli kan 

vara t.ex. en pall eller en kartong. För varje kollirad finns leveransaviseringsrader. Det innebär att 

en viss artikel hamnar på flera leveransaviseringsrader om den finns förpackad i mer än ett kolli, se 

mer i exemplen nedan. 

f. Mottagaren av leveransaviseringen bör förmedla relevanta uppgifter om leveransen till de som ska 

hantera mottagning och använda godset. Det blir underlag för att planera arbete med materialet, 

bemanning av mottagning och eventuella förberedelser för att lossa godset. 

g. Meddelandet baseras på XML som format. Det bygger på termer och grupper av termer som också 

finns i andra delar av BEAst Supply-standarden. 

h. Övrig dokumentation till detta meddelande är (laddas ned från beast.se):  

 

Huvud
Identiteter
Datum/tid
Parter
Kontaktinfo
Transportsätt
Leveranssätt
Totaler
mm

Kollirader
Packningshierarki
Märkning
Vikt, volym mm
Kolliinfo
Kolli-ID

Kollirader
Packningshierarki
Märkning
Vikt, volym mm
Kolliinfo
Kolli-ID

Kollirader
Packningshierarki
Märkning
Vikt, volym mm
Kolliinfo
Kolli-ID

1..1 1..n

Artikelrader
Artikelinfo
Kvantiteter
Referenser
Returer
mm

0..n

Leveransavisering

Artikelrader
Artikelinfo
Kvantiteter
Referenser
Returer
mm
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i. ”Affärsdokument Översikt” som är en enkel lista över innehållet, dvs vilka uppgifter som 

kan skickas i meddelandet. 

ii. ”Affärsdokument Specifikation” som även inkluderar uppgifter om fältlängd, datatyp, 

taggnamn, kommentarer och förtydliganden, samt koder i förekommande fall. 

iii. ”XML Schema” som är det tekniska regelverket för meddelandet som definierar formatet, 

vilka uppgifter som måste inkluderas samt definition av datatyp och fältlängder. Det är 

också en exekverbar fil som parterna kan använda operativt för att validera filer som 

skickas och tas emot. 

iv. Exempelfil i XML-format som också kan användas för test. 

v. Change log som är en sammanfattning av ändringar från tidigare versioner av 

meddelandet. 

i. Meddelandets dokumentation i form av t.ex. affärsdokument finns även på engelska på 

http://beast.se/en/standards/.   

j. Meddelandet kan skickas med den tekniska lösning för överföring som parterna kommit överens 

om, men rekommendationen från BEAst är att använda infrastrukturen PEPPOL för att garantera en 

säker överföring som inkluderar viss validering. BEAst tillhandahåller en sådan accesspunkt, se 

https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/. 

k. BEAst rekommenderar att alltid använda kuvert enligt SBDH. Se även 4.3. 

3. Process 

3.1 Verksamhetsfördelar med meddelandet 
Exempel på fördelar med att använda meddelandet. 

För köparen: 

 Med Leveransavisering minimeras arbetet med bevakning av order. Systemet kan i stället bevaka 
om det uppstår avvikelser. 

 Inköpsordern uppdateras i systemet och blir underlag för automatisk fakturamatchning mot 
uppgifter i ordern. 

 Leveransaviseringen kommer, till skillnad från en följesedel på papper, fram före godset vilket ger 
goda möjligheter till planering. 

 Möjliggör informationsspridning till de som är berörda med uppgifter om leveranser på gång med 
en rad fakta om leveransen, lossningskrav, tider, packning med mera. 

 Leveransaviseringen tillsammans med den kolliidentitet som finns i både meddelandet och på 
BEAst Label, kollietiketten, ger underlag för snabb och enkel godsmottagning. 

 
För leverantören: 

 Förenklad hantering av utgående gods. 

 Minskad risk för fel och missförstånd senare i skedet med tydliga besked som läses in i köparens 
system. 

 Man undviker många av de frågor man ofta annars måste ta med kunder som ringer och frågar 
efter leveranser. 

http://beast.se/en/standards/
https://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
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 I leveransaviseringen går det också att skicka med uppgifter om transportör och dennes 
spårningsmöjligheter. 

 
Gemensamt: 

 Bättre ordning och reda när alla leveranser och uppgifter om dem finns enkelt tillgängliga. 

 Maskinell hantering och systemstöd gör att kvaliteten blir bättre och antalet fel minskar. 
 

3.2 Del av BEAst Supply Material-processen 
Grunden för BEAst Supply Material är en processbeskrivning för att få till stånd ett samordnat arbetssätt i 

branschen när man samverkar genom att använda system som kopplas samman i digitala flöden. Processen 

är en övergripande beskrivning av arbetssättet som varje företag sedan tillämpar på bästa sätt. 

Processen för order i form av avrop och bekräftelse beskrivs på http://beast.guidecloud.se/diagram/342/ 

och den övergripande varuförsörjningsprocessen på: http://beast.guidecloud.se/diagram/290/. 

Detta meddelande tillämpas vid tre av delprocesserna; Avrop, Avropsändring och Manuellt avrop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delprocesser i försörjningsprocessen och en del av BEAst Supply Material. 

Meddelandet är en del av delprocessen ”Plockning, packning och märkning”, se särskilt punkt 6: 

 

Försörjningsprocessen

Inköps-

planering

Projektering

Specifikation

Under 

Transport

Från 

leverantör
Ankomst

På 

bygge

Fakturering 

betalning

Huvudprocess

Delprocesser

DP Projektering

DP Inköp

DP Leverans

DP Fakturering

Leverans-

planering
AvropDP Avrop

Projektavtal

TillvalAvrops-

ändring

Manuellt 

avrop

Plock, 

pack, märk

Via 

TPL

http://beast.guidecloud.se/diagram/342/
http://beast.guidecloud.se/diagram/290/
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Delprocess ”Plockning, packning och märkning”. 

Sammanfattning av orderprocessen: 

 Från början finns en order från kunden som leverantören har bekräftat. 

 När det är dags för leverans sker t.ex. plockning, packning och märkning. För märkning 

rekommenderas BEAst Label och om transporten ska ske via terminal även transportetiketten STE. 

 När godset är packat och helst även lastat skickas leveransaviseringen med referens till kundens 

order för att denne i sitt system och i sin organisation ska kunna förbereda mottagning av 

leveransen. 

 Efter att godset lämnat leverantören kan, om så överenskommits, transportören skicka 

statusbesked till både kund och leverantör via BEAst-meddelandet Transportstatus. 

 

3.3 Verksamhetsregler 
Dessa regler ska följas och är obligatoriska för att tillämpa meddelandet. Notera referens till aktuell XML-

tagg inom parantes samt termnummer. 

a. Alla uppgifter som är märkta som obligatoriska, 1..1 eller 1..n, måste skickas. För de som är 

frivilliga, t.ex. märkta med 0..1 eller 0..n, ska de finnas med om de rekommenderas under detta 

avsnitt eller om parterna överenskommer om att skicka dem. 

b. En leveransavisering måste ha en unik identitet, leveransaviseringsnummer (T0125), och denna 

sätts av leverantören. 

c. I de flesta fall finns det en kundorder och leverantören ska då uppge identitet på denna (T3309) för 

att köparens system ska kunna uppdatera ordern. Likaså ska orderradsnummer anges (T0051) på 

leveransaviseringsraden. 

d. Uppgift om ankomsttid till kunden (T319) är obligatorisk. Det finns också möjlighet till uppgift om 

tidsfönster (från-till) för ankomst samt uppgift om datum, och eventuellt tid, för utlastning. 

 

Entreprenör
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etikett
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e. Uppgift om köpare och leverantör är obligatoriska och om mottagaren av godset är annan part än 

köparen även uppgift om denne. 

f. Det finns en rad viktiga uppgifter som tillför en hel del nytta för godsmottagaren men som inte är 

obligatoriska, men som rekommenderas. Exempel på det är lossnings- och utrustningsdetaljer, 

uppgifter om vikt och volym, packning och märkning. 

g. En leveransavisering måste innehålla minst en kollirad (DespatchAdvicePackage). 

h. Om man har flera kollirader per leveransavisering kan man i gruppen packningssekvens 

(ConsigmentPackingSequence) t.ex. redovisa att en viss kartong står på en viss pall. 

i. I leveransaviseringsrader (T0051) redovisar man artiklar per kollinivå och har man inte kollinivåer 

blir leveransaviseringsraderna enligt samma struktur som i ordern. 

j. För varje leveransaviseringsrad ska det finnas en identifiering av artikeln. 

k. För varje leveransaviseringsrad ska det finnas en kvantitet (Quantities) och dessa får inte vara 

negativa. 

l. För varje leveransaviseringsrad ska det, om det finns en kundorder, refereras till denna samt till 

orderns radnummer. 

m. I de fall parterna överenskommit om att tillåta restorder ska detta specificeras i den för ändamålet 

avsedda informationsgruppen (BackorderedQuantityNeB). Undergruppen för leveranstid för 

restorder skall också skickas (DeliveryPeriodBackorder). 

n. Leveranstid (DeliveryPeriod) kan anges i form av en dag, ett klockslag eller en period med tidigaste 

och senaste leveranstillfälle. Om lika för hela meddelandet räcker det med att det finns i huvudet, 

annars ska det i stället anges på varje rad. 

o. Om en leveransavisering ska ändras måste leverantören skicka med Versionsnummer, T6390. 

p. Projektnummer, T6004, skall anges på exakt samma sätt, t.ex. med eller utan konto eller 

underkonto, som leverantören fick det i ordern från kunden. 

q. Åtminstone parterna Köpare (BuyerNeb) och Leverantör (SupplierNeb) måste identifieras. 

r. Vid identifiering av parter ska alltid minst en av termerna för GLN-nummer eller 

Partneridentifikation (t.ex. organisations- eller kundnummer) användas. BEAst rekommenderar i 

första hand GLN-nummer. För Köpare innebär det T0008 och/eller T6001, för Leverantör T0009 

och/eller T6001, för Godsmottagare T0036 och/eller T6001, för Leveransmottagare T0037 och/eller 

T6001 samt för Godsavsändare T0129 och/eller T6001. Dessutom är T5001 Partsnamn, namn i 

klartext, obligatoriskt för samtliga parter. 

4. Meddelandets innehåll 

4.1 Grunddata i meddelandet 
Meddelandet för leveransavisering har till stor del samma uppgifter som ordern, men kompletterat med en 

rad uppgifter som har med leveransen att göra. 

Det som är särskilt viktiga uppgifter i meddelandet är: 

 Leveransaviseringsnummer (T3309), en unik identitet som sätts av leverantören. 

 Ankomsttid (DeliveryPeriod) i form av dag, klockslag eller period (T6319 och T6320). 
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 Transportsättsinformation (TransportInformation) med uppgift om t.ex. totaler för vikt (T6472) och 

volym (T6494). 

 Leveranssättsinformation (DeliveryorTransportTerms) med uppgift om t.ex. fraktbetalare (T6495) 

och leveransvillkor (T6710). 

 Lossningsinstruktioner (UnloadingInstructions) för att ange utrustning för lossning, lagring och 

bärhjälp. 

 Fordonsegenskaper (VehicleAttribute) för att specificera fakta om det fordon som kommer att 

leverera, t.ex. längd och vikt. 

 Kolliinformation (DespatchAdvicePackage) för uppgifter om varje kollis vikt (T6714), identitet/SSCC 

(T0138) och mycket annat. 

 Artikelidentifiering (ArticleIdentifiers) för de varor som levereras. 

 Kvantitet (Quantities) inklusive enhet (T6706). 

 Eventuell återstående kvantitet (BackorderedQuantityNeB) att leverera. 

 Uppgifter vid eventuellt farligt gods (DangerousGoodsNeB). 

 Referenser (ReferenceToDocument), t.ex. till order (T3309) och projekt (T6004). 

 Identifiering av parter, t.ex. köpare, leverantör, godsmottagare och transportör. 

4.2 Lista på meddelandeinnehåll 
Denna finns på https://beast.se/standarder/beast-supply-material/meddelanden/version-3-

0/leveransavisering/ under 1. Dokumentation affärstransaktioner, dels i form av en enkel lista med 

ingående uppgifter som kan skickas i meddelandet vilken kallas ”1a. Affärsdokument Översikt” och dels i 

form av en detaljerad version som kallas ”1b. Affärsdokument Specifikation”. 

4.3 Exempel på delar av meddelandet 
I detta avsnitt finns exempel på utformning av vissa vanliga informationsgrupper och element. 

Identiteter 

Varje meddelande ska ha sin egen unika identitet och för leveransaviseringen är det ett 

leveransaviseringsnummer (T0125) för att kunna referera till i eventuellt kommande dialog.  

För att köparen ska kunna identifiera aviseringen måste det finnas en referens till köparens ordernummer 

(T3309) som mottogs i den ursprungliga ordern. Undantaget är då ordern lagts manuellt då säljarens 

ordernummer anges (T6099).  

I exemplet visas först ordersvarsnumret och sedan referensen till köparens order, det senare i 

referensgruppen. 

<DespatchAdviceNumber>716273</DespatchAdviceNumber> 

 

<ReferenceToDocument> 

    <OrderNumber>2123456</OrderNumber> 

<ReferenceToDocument> 

 

https://beast.se/standarder/beast-supply-material/meddelanden/version-3-0/leveransavisering/
https://beast.se/standarder/beast-supply-material/meddelanden/version-3-0/leveransavisering/
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Versioner 

I de fall leverantören ska göra ändringar på en redan skickad leveransavisering, vilket troligen är ovanligt, 

finns möjlighet att skicka en uppdatering. Det ska då vara samma leveransaviseringsnummer (T0125) men 

ett nytt versionsnummer (T6390). 

<VersionNumber>2</VersionNumber> 

 

Tidsangivelser 

I meddelandet finns tre uppgifter med datum och tid: 

 Dokumentdatum (T6325), dvs tidpunkt då leveransaviseringen utfärdades. 

 Utleveranstidpunkt (T6242), dvs det tillfälle då leveransen lämnar leverantörens, eller dennes 

ombuds, anläggning. 

 Leveransperiod (DeliveryPeriod) med uppgift om den beräknade ankomsttiden till kundens, eller 

kundens ombuds, anläggning.  

Alla uppgifter om tider har datatypen DateTime, vilket innebär att de kan anges som dag och/eller tidpunkt 

samt som period. 

I exemplet nedan anges en period för leverans, mellan två klockslag (T6319 och T6320), men det kan också 

anges endast starttillfälle samt med eller utan klockslag. När endast en tidpunkt anges ska starttaggen 

användas. Leveransperiod anges endast i meddelandets huvud och avser alla rader i leveransaviseringen. 

Klockslagsleveranser behöver normalt avtalas mellan parterna. 

 
<DocumentDateTime>2019-08-16T08:32:00Z</DocumentDateTime> 

 

<DespatchDateAndTime>2019-08-16T08:55:00Z</DespatchDateAndTime> 

 

<DeliveryPeriod> 

    <DeliveryPeriodStartDateTime>2019-08-

19T08:00:00Z</DeliveryPeriodStartDateTime> 

    <DeliveryPeriodEndDateTime>2019-08-19T08:30:00Z</DeliveryPeriodEndDateTime> 

</DeliveryPeriod> 

 

Referenser 

Gruppen med referenser är i och för sig frivillig i standarden men ska i normalfallet användas. Inte minst 

ovan nämnda referens till köparens ordernummer (se rubrik Identiteter) rekommenderas. Andra vanliga 

referenser i en leveransavisering är till Fraktbetalarens kundnummer (T6463) som är viktig i de fall köparen 

ska betala för frakten och Fraktavsändarens referensnummer (T6127) som är identiteten på 

transportinstruktionen (fraktsedeln) och som ger godsmottagaren möjlighet att söka efter sändningen på 

transportörens webbplats.  

Referensgruppen finns på både huvud- och radnivå då vissa av uppgifterna kan vara olika för olika rader. 

I exemplet finns referens till Fraktbetalarens kundnummer och till Fraktavsändarens referensnummer. 
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<ReferenceToDocument> 

<FreightPayersCustomerNumber>72635109</FreightPayersCustomerNumber>          

<FreightForwarderReferensNumber>17730143023</FreightForwarderReferensNumber>  

<ReferenceToDocument> 

 

Parter 

Dessa parter kan identifieras i meddelandet. 

Köpare (BuyerNeb) Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. 
Köparens ID används tekniskt för att identifiera avsändaren av ordern. 

Leverantör (SupplierNeb) Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. 
Leverantörens ID används tekniskt för att identifiera mottagaren. 

Godsmottagare 
(ConsigneeNeB) 

Part som ska ta emot gods på uppdrag av köparen. Kan även vara ett 
mellanlager i form av BLC eller TPL. I de fall Godsmottagare är samma 
part som Köpare behöver Godsmottagare ej anges. 

Leveransmottagare 
(DeliveryNeB) 

Anges då denne skiljer sig från Godsmottagaren eller för att ange en 
underentreprenör i de fall köparen är en entreprenör. 

Godsavsändare 
(ShipFromNeB) 

Anges då denne skiljer sig från Leverantören, t.ex. i de fall leverans sker 
från ett mellanlager i form av BLC eller TPL. Kan även användas för att 
ange adress för hämtning. 

Transportör / Speditör 
(CarrierNeB) 

Part som ansvarar för att transportera varorna. 

 
Samtliga parter kan identifieras på olika sätt, se också avsnitt ”3.3 Verksamhetsregler” ovan. De flesta 

uppgifter frivilliga och i klartext, t.ex. om detaljer i en adress. I stället räcker det ofta att använda en 

identitet i form av GLN, organisationsnummer eller t.ex. kundnummer. 

Några exempel på hur olika parter bör förekomma: 

 Vid leverans till köparen direkt kan både Gods- och Leveransmottagare utelämnas. 

 Vid leveranser till byggarbetsplatser där godsmottagare utelämnas kommer varorna att levereras 

till köparens adress och inte till byggarbetsplatsen.  

 Leverans till en entreprenör via ett logistikcenter, återförsäljare eller annan part. Logistikcentret är 

Godsmottagare och entreprenören Leveransmottagare. 

 Leverans till en underentreprenör på en arbetsplats där huvudentreprenören ansvarar för en 

gemensam godsmottagning. Huvudentreprenören är Godsmottagare och underentreprenören 

Leveransmottagare. 

Ett exempel där köparen identifieras: 

<BuyerNeB> 

<Buyer>7381030000028</Buyer> 

<AddressNeB> 

<PartyIdentifier>7651235</PartyIdentifier> 

<PartyName>Skoogs AB</PartyName> 

<Department>Inköp</Department> 

<StreetName>Tallvägen 45</StreetName> 

<Building>A</Building> 
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<PostalBoxNumber>Box 12</PostalBoxNumber> 

<CityName>Xstad</CityName> 

<PostalCodeNeB>23192</PostalCodeNeB> 

<CountryCode>SE</CountryCode> 

</AddressNeB> 

</BuyerNeB> 

 

För vissa parter finns även kontaktinformation i en undergrupp till t.ex. Godsavsändare ”ShipFromNeB” 

med taggnamnet ”ShipFromContact”. De uppgifter som ingår är Namn (T5012), Telefon (T5010), SMS 

(T6323) samt e-post (T5011). 

<ShipFromContact> 

<Name>Sven Bengtsson</Name> 

<PhoneNumber>+4681234567</PhoneNumber> 

<SMSNumber>+46708371826</SMSNumber> 

<EmailAddress>sven.bengtsson@plastpack.se</EmailAddress> 

</ShipFromContact> 

 

Transportsättsinformation 

Detta är en grupp med övergripande uppgifter om transporten och som inkluderar en undergrupp med 

totaler om sändningen. Framför allt är gruppen viktig då köparen har avtalet med transportören. 

I Transportsättskod (T6130) anges transportörens kod, olika transportföretag har olika koder, för den 

transporttjänst som nyttjas och det finns även en tagg för tilläggstjänst som nyttjats hos transportföretaget 

(T6466), även det enligt olika transportörers interna tjänstekoder. För Transportsätt finns två taggar, dels 

som en kod (T6131) och dels som klartext (T6224).  Samtliga är frivilliga uppgifter men behövs under vissa 

förutsättningar.  

<TransportInformation> 

    <TransportStage>13</TransportStage> 

    <TransportMode>20</TransportMode> 

    <TransportModeName>Lastbil</TransportModeName> 

    <AdditionalTransportServiceCode>29</AdditionalTransportServiceCode> 

 

I undergruppen med totaler (Totals) om sändningen finns uppgift om total Bruttovolym (T6494), Bruttovikt 
(T6472), Höjd (T6492), Längd (T6490), Bredd (T6491) och Flakmeter (T6493). 
 

  <Totals> 

    <TotalGrossVolumeInCubicMeters>20</TotalGrossVolumeInCubicMeters> 

    <TotalGrossWeightInKilograms>3530</TotalGrossWeightInKilograms> 

    <TotalHeightInMeters>2,6</TotalHeightInMeters> 

    <TotalLengthInMeters>12</TotalLengthInMeters> 

    <TotalWidthInMeters>3,1</TotalWidthInMeters> 

    <TotalLoadingMeters>12</TotalLoadingMeters> 

  </Totals> 

</TransportInformation> 
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Leveranssättsinformation 

I denna grupp (DeliveryOrTransportTerms) specificeras villkoren för leveransen samt de två 

undergrupperna med Lossningsinstruktioner (UnloadingInstructions)och Fordonsegenskaper 

(VehicleAttribute), se nedan. Ofta är detta reglerat i avtalet och därför inte alltid nödvändigt. Inom samma 

avtal kan det dock förekomma olika leveranssätt och förutom de internationella koderna finns koder för att 

indikera att det är en systemorder, t.ex. ett kök med en massa tillhörande delar (kod Z1) och en 

containerorder (kod Z2) som innebär att det finns en container på arbetsplatsen som leverantören ska fylla 

på, se T6019.  

Gruppen Leveranssättsinformation finns på huvudnivå, liksom undergruppen, Fordonsegenskaper. Däremot 

finns gruppen Lossningsinstruktioner både i huvudet och på kolliradnivå (DespatchAdvicePackage) eftersom 

det kan vara olika instruktioner för olika kollin. 

I de fall köparen skickat leveranssättsinformation i ordern blir det en bekräftelse, eller ändring, i 

leverantörens leveransavisering. När en köpare lagt en order utan leveranssättsinformation är det viktigt 

att leverantören skickar uppgifter om hur godset kommer att levereras, med vilken typ av fordon och 

utrustning, så att köparen kan säkerställa att godset kan tas emot. 

Som leveransvillkor (T6710) finns internationella Incoterms samt de svenska koderna från Svensk 

Byggtjänst speciellt framtagna för leveranser till byggarbetsplatser (t.ex. HOS, LIK, LOK). 

I gruppen går det också att skicka information om portkod (T6176) till en byggarbetsplats i de fall föraren av 

transporten kan behöva den. 

Exempel nedan är för en leverans där köparen ansvarar för att hämta godset på leverantörens anläggning 

enligt villkoret ”EXW” enligt Incoterms 2010 (kod Z10). I det här fallet skickar köparen även portkod till sin 

anläggning: 

<DeliveryOrTransportTerms> 

<DeliveryFunctionCode>6</DeliveryFunctionCode> 

<TermsOfDeliveryNeB>EXW</TermsOfDeliveryNeB> Incotermsvillkor 

<IncotermsVersion>Z10</IncotermsVersion> 

<DeliveryPlaceTerms>Ystad</DeliveryPlaceTerms> 

<EntryCode>4598</EntryCode> 

<PeriodOfValidityStart>2019-09-

01T00:00:00Z</PeriodOfValidityStart> 

<PeriodOfValidityEnd>2019-09-01T24:00:00Z</PeriodOfValidityEnd> 

<UnloadingInstructions>.... se nedan 

<VehicleAttribute>.... se nedan 

</DeliveryOrTransportTerms> 

 

Lossningsinstruktioner 

Gruppen Lossningsinstruktioner (UnloadingInstructions) är en undergrupp till Leveranssättsinformation i 

huvudet och som fristående grupp på kollirad, med syfte att specificera uppgifter för lastning och lossning. 

Gruppen består av två uppgifter, en kod för lossningsinstruktion (T6343) som är obligatorisk och en uppgift 

i klartext (T6344) som är frivillig. I Affärsdokumentspecifikationen finns en lista på koder för 17 olika 

instruktioner att välja mellan. I exemplet nedan begärs en last för lossning med kran och därför specificeras 

avdragbart tak som motsvarar kodvärde ”Z50”. Det finns förval av klartextuppgifter på både svenska och 

engelska. 
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<UnloadingInstructions> 

    <UnloadingInstruction>Avdragbart tak</UnloadingInstruction> 

    <UnloadingInstructionCode>Z50</UnloadingInstructionCode> 

</UnloadingInstructions> 

 

Fordonsegenskaper 

Gruppen Fordonsegenskaper (VehicleAttribute) är en undergrupp till ”Leveranssättsinformation” och består 

av två uppgifter som båda är obligatoriska, om gruppen väljs. Den första är en kod TT6345) där det finns en 

lista på sex olika egenskaper om höjd, längd, bredd, tryck och vikt, och den andra (T6346) är själva värdet. I 

exemplet nedan specificeras att fordonets maximala vikt är 18 ton. Särskilda krav på fordonsegenskaper 

behöver vanligen förhandlas med leverantören. 

<VehicleAttribute> 

<VehicleAttributeCode>Z72</VehicleAttributeCode> 

<AttributeValue>18</AttributeValue> 

</VehicleAttribute> 

 

Utrustningsdetaljer 

Gruppen för utrustningsdetaljer (EquipmentDetails) ska användas för de fall leverantören behöver 

informera sin kund om vilken utrustning som använts för leveransen. Den består av tre uppgifter där den 

första är Utrustningstyp (T6711) för att ange typ av utrustning i form av en kod. I T6712 anges vilken part 

som tillhandahåller utrustningen och i T6118 anges motsvarande som i T6711 fast nu i klartext. 

I exemplet nedan meddelar leverantören att utrustningen finns i en container (kod CN), att den 

tillhandahålls av leverantören (kod Z02) och sist står det container igen, fast nu i klartext. 

<EquipmentDetails> 

    <EquipmentType>CN</EquipmentType> 

    <EquipmentSupplierCode>Z02</EquipmentSupplierCode> 

    <EquipmentDespcription>Container</EquipmentDespcription> 

</EquipmentDetails> 

 

Kollinivårad 

Syftet med kollinivårader (DespatchAdvicePackage) är att kunna ge detaljinformation om varje kolli i en 

sändning. Gruppen är obligatorisk men för de som inte vill redovisa kolli för kolli i leveransaviseringen utan 

endast ska specificera innehållet i leveransen (se typfall 2 nedan under Exempel) enligt samma struktur som 

i ordern så hoppar man genast ner till gruppen Leveransaviseringsrader (DespatchAdviceLineNeB). 

Kollinivån består av ett antal undergrupper, specificerade under respektive rubrik nedan, där dessa finns: 

 Sändningens packningssekvens för att specificera hierarkin med kolli i kolli 

 Förpackningstyp med antal och typ av förpackning 

 Godsidentitetsnummer för att ange olika unika identiteter 

 Godsmärkning, dvs hur kollit är märkt 

 Måttenhet för att t.ex. kunna ange kollits vikt 

 Hanteringsinstruktioner som mottagaren bör ta hänsyn till 
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 Lossningsinstruktioner, se ovan 

 Farligt gods, om så är aktuellt 

 

Sändningens packningssekvens 

Hur godset packas styr inte köparen, utan det sköts av leverantören. I många fall är det nyttig information 

att känna till för den som ska ta hand om godset när det kommer fram. Huvudgruppen Packningssekvens 

(DespatchAdvicePackageSequenceNeB) består av en rad undergrupper varav den första heter 

ConsigmentPackingSequence.  

 I det första elementet, ”Hierarkisk kollisekvens” (T6120), anges kollinivåns löpnummer. Det första 

kollit i leveransaviseringen får nummer 1, nästa nummer 2, etc.  

 Den andra uppgiften, ”Förälder sändningsstruktur” (T6121), används för att referera till 

motsvarande löpnummer för ”föräldern”, dvs det kolli (t.ex. en pall) som det aktuella kollit (t.ex. en 

kartong) är en del av. 

 Slutligen finns ett element ”Kollinivårad” (T3304), för att ange kollits nivå i strukturen för 

kollinivårader. Om de två första elementen används räcker det för att identifiera kollits nivå vilket 

då gör detta element överflödigt. 

I exemplet nedan är kollit, en kartong, den andra förekomsten av kollinivårader och har därför alltså nr 2 i 

det första elementet. I det andra elementet specificeras att det ingår som en del av kollit på kollinivårad 1, 

som kan vara en pall. I det tredje elementet är därför nivån satt till nummer två.  

<ConsigmentPackingSequence> 

  <ConsignmentHierarchicalStructureLevel>2</ConsignmentHierarchicalStructureLevel> 

  <ConsignmentHierarchicalStructureParent>1</ConsignmentHierarchicalStructureParent> 

  <ConsignmentLevel>2</ConsignmentLevel> 

</ConsigmentPackingSequence> 

 

Förpackningstyp 

Kollinivåns undergrupp för förpackningstyp (PackageTypeGroup) består av två element. Till det första 

(T6119) finns en lista med förpackningstyper att välja mellan, t.ex. PX för pall. I det andra elementet anges 

antalet förpackningar på den här kollinivån. 

I exemplet nedan specificeras att det på denna kollinivå finns 12 styck lådor. Om dessa finns packade på en 

pall kan man avgöra från gruppen Packningssekvens. 

<PackageTypeGroup> 

    <PackageTypeNeB>PB</PackageTypeNeB> 

    <NumberOfPackages>12</NumberOfPackages> 

</PackageTypeGroup> 

 

Godsidentitet 

För varje kolli, förekomst av kollinivå, kan man specificera tre identiteter GoodsIdentityNumber): 
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1. Serienummer (T3236) som är den unika identiteten för varje individ. I exemplet ovan med 12 

stycken skulle gruppen behöva repeteras en gång för varje individ. 

2. Batchnummer (T0132) som är identiteten på en viss produktionssats.  

3. Kolliidentitet SSCC (T0138) som är den unika identiteten för ett visst kolli. Varje avsändare av gods 

behöver ta ut en nummerserie från GS1:s globala serie av SSCC-nummer för att skriva ut som 

streckkod på transport- och kollietiketter samt i siffror i leveransaviseringen så att man vid ankomst 

kan koppla samman kolli och leveransavisering för effektiv godsmottagning. 

I exemplet specificeras batchnummer och unikt kollinummer (SSCC). 

<GoodsIdentityNumber> 

   <BatchNumber>4587</BatchNumber> 

   <SerialShippingContainerCode>173500538500000016</SerialShippingContainerCode> 

</GoodsIdentityNumber> 

 

Godsmärkningsinstruktion 

Gruppen (ShippingMarksConsignment) ska endast användas då BEAst Label inte är aktuell. Den används för 

att referera till hur kollit märkts. 

<PackageIdentification> 

    <ShippingMarksConsignment>Isolering</ShippingMarksConsignment> 

</PackageIdentification> 

 

Måttenhet 

Syftet med gruppen (Measurements) är att specificera kollins fysiska dimensioner och vikt. För varje 

måttuppgift repeteras gruppen som alltså kan förekomma för varje kolli – kollinivårad. 

I det första exemplet anges kollits mått med Måttvärdets ändamål (T6713) som får koden WT som betyder 

att måttet är en vikt. Sedan anges typ av vikt (T6714) i ett attribut, i det här fallet kollits bruttovikt med 

koden AAB, och därefter kommer bruttovikten (T6122) och enhet (T6706), i det här fallet kilogram. 

<Measurments> 

    <MeasuredPurposeCode>WT</MeasuredPurposeCode> 

    <MeasuredAttributeCode>AAB</MeasuredAttributeCode> 

    <Measure>14</Measure> 

    <MeasureUnitNeBType>KGM</MeasureUnitNeBType> 

</Measurments> 

 

Exemplet fortsätter med en andra förekomst av gruppen för att ange kollits fysiska dimensioner med 

Måttvärdets ändamål (T6713) som får koden PD som betyder att måttet är en fysisk dimension. Sedan 

anges typ av dimension (T6714) i ett attribut, i det här fallet kollits längd med koden LN, och därefter 

kommer längduppgiften (T6122) och enhet (T6706), i det här fallet meter. 

<Measurments> 

    <MeasuredPurposeCode>PD</MeasuredPurposeCode> 

    <MeasuredAttributeCode>LN</MeasuredAttributeCode> 

    <Measure>2,45</Measure> 
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    <MeasureUnitNeBType>MTR</MeasureUnitNeBType> 

</Measurments> 

 

Hanteringsinstruktion 

I den frivilliga gruppen ”Beskrivning av hanteringsinstruktion (DescriptionHandlingInstruction) kan 

avsändaren skicka med uppgifter om hur kollit ska hanteras. Det kan först (T6199) ske med en kod för att 

ange om kollit är känsligt för värme (kod 1), om det ska förvaras torrt (kod 2) och om det kan staplas (kod 

3). Sedan finns ett element (T6200) för att, om så behövs, ge en kompletterande beskrivning i klartext. 

I exemplet anges att kollit inte bara är känsligt för värme, utan också att det ska förvaras i kylskåp. 

<DescriptionHandlingInstruction> 

  <DescriptionHandlingInstructionCode>1</DescriptionHandlingInstructionCode> 

  <DescriptionHandlingInstructionText>Kylskåp</DescriptionHandlingInstructionText> 

</DescriptionHandlingInstruction> 

 

Farligt gods 

Om de artiklar som kollit innehåller är klassade som farligt gods är gruppen (DangerousGoodsNeB) 

obligatorisk. I det första elementet (T0263) anges typ av farligt gods där det finns en lista med nio olika slag 

att välja mellan. Det andra elementet (T0169) innehåller koden enligt den internationella kodlistan ADR och 

är en mer exakt definition av farligt gods än det första elementet som är mer övergripande. I det sista 

elementet (T0264) ges en farlighetsnivå i tre nivåer där nivå 1 är mycket farliga ämnen, nivå 2 är farliga och 

nivå 3 är mindre farliga ämnen. 

I exemplet aviserar avsändaren att kollit innehåller explosiva ämnen (kod 1), att klassen enligt ADR är ”2TC” 

och att risken är den högsta (kod III). 

<DangerousGoodsNeB> 

    <DangerousGoodsHazardCode>1</DangerousGoodsHazardCode> 

    <DangerousGoodsCode>2TC</DangerousGoodsCode> 

    <PackingGroupDangerousGoods>III</PackingGroupDangerousGoods> 

</DangerousGoodsNeB> 

 

Leveransaviseringsrader 

För varje kollinivårad kommer gruppen för leveransaviseringsrader (DespatchAdviceLineNeB) som 

förekommer en gång per artikel i det aktuella kollit. I de fall avsändaren inte delar in aviseringen i kollirader 

kommer alla sändningens artiklar, rad för rad, under en enda kollinivå.  

Inledningen av radnivån inkluderar dessa tre uppgifter: 

 Radnummer (T0051) ska numreras från nummer 1, 2, 3 och framåt. 

 Tillverkningsdatum (T0262) som är dagen då artikeln producerades. 

 Bäst-före-datum (T3276), om så är aktuellt, dvs den dag som artikelns utgångsdatum är satt till. 

I exemplet är radnumret ”1” (T0051), dvs den första raden i den aktuella kollinivån och datumet för 

tillverkning har angetts. 
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<DespatchAdviceLineNeB> 

  <LineNumber>1</LineNumber> 

  <ProductionOrManufactureDate>2019-07-01</ProductionOrManufactureDate> 

  <BestBeforeDate>2020-09-13</BestBeforeDate> 

 

Artikelidentifiering 

Gruppen är obligatorisk. I de flesta fall finns ett artikelnummer för de produkter som levereras. BEAst 

rekommenderar generellt artikelnummer enligt nummerserien GTIN när så är möjligt, men det finns stöd 

för att skicka enligt nummerserier från olika branscher i såväl Sverige som övriga nordiska länder. Det finns 

också möjlighet att ange produktens namn och beskrivning i klartext, leverantörens eller köparens 

artikelnummer. Alternativen specificeras i gruppen med taggnamnet ”IdentifikationArtikelnummer”. 

För att identifiera artiklar som bekräftas finns dessa alternativ:  
a. Med GTIN (T0154 och T6225) som är ett numreringssystem från GS1 som ger en globalt unikt 

identitet. 

b. Med en branschstandard för artikelidentiteter. BEAst Supply Material stöder ett antal sådana 

nummerserier från flera olika branscher i de nordiska länderna. En rad sådana termer finns. 

c. Med egenskaper (Properties) för att identifiera den produkt som efterfrågas. I meddelandet finns 

en grupp element som ska användas för att fånga data om t.ex. egenskaper från en BIM-modell. 

d. Med en artikelbeskrivning i klartext (T6226 och T6037). 

e. Littera (T6417) eller GUID (T6408), en projektunik identitet för en specifik artikel i ett aktuellt 

projekt. 

f. Med en kombination av ovanstående. 

Ett exempel med två artikelnummer samt taggen för artikelnamn I klartext: 

<ArticleIdentifiers> 

    <GlobalTradeItemNumber>07391753017388</GlobalTradeItemNumber> 

    <SuppliersArticleNumber>10038-00</SuppliersArticleNumber> 

    <ArticleDescription>Huggmejsel 95 250x28 mm</ArticleDescription> 

</ArticleIdentifiers> 

 

Kvantiteter 

Det finns tre slags kvantiteter som kan förekomma som undergrupper i leveransaviseringsmeddelandets 

grupp för kvantiteter (Quantities): 

 Beställd kvantitet (DespatchedQuantityNeB) bör alltid förekomma även om det inte är en 

obligatorisk grupp. 

 Avsänd kvantitet (OrderedQuantityNeB) bör alltid förekomma även om det inte är en obligatorisk 

grupp. 

 Restnoterad kvantitet (BackorderedQuantityNeB) förekommer då avtalet säger att leverantören ska 

leverera återstående kvantiteter i efterhand och då finns även en undergrupp för att ange 

leveranstillfälle för detta. 
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Beställd kvantitet 

Att ange beställd kvantitet (T0039) är obligatoriskt i undergruppen (OrderedQuantityNeB), dvs den 

kvantitet som köparen lagt in i sin order. Förutom att ange ett antal ska även enheten (T6706) anges (läs 

mer om enheter under separat rubrik nedan). Båda uppgifterna är obligatoriska. 

I exemplet har köparen initialt beställt 100 styck där styck har enhetskoden ”EA”. 

<OrderedQuantityNeB> 

    <OrderedQuantity>100</OrderedQuantity> 

    <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 

</OrderedQuantityNeB> 

 

Avsänd kvantitet 

Att ange avsänd kvantitet (T0131) är obligatoriskt i undergruppen (DespatchedQuantityNeB), dvs den 

kvantitet som leverantören/godsavsändaren skeppar. Förutom att ange ett antal ska även enheten (T6706) 

anges (läs mer om enheter under separat rubrik nedan). 

I exemplet skeppas 800 styck och det återstår alltså 20 styck där styck har enhetskoden ”EA”. 

<DespatchedQuantityNeB> 

    <DespatchedQuantity>80</DespatchedQuantity> 

    <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 

</DespatchedQuantityNeB> 

 

Restnoterad kvantitet 

Att ange restnoterad kvantitet (T0059) är obligatoriskt i undergruppen (BackorderedQuantityNeB), dvs den 

kvantitet som återstår att leverera, förutsatt att parterna överenskommit att det är tillåtet med restorder. 

Förutom att ange ett antal ska även enheten (T6706) anges (läs mer om enheter under separat rubrik 

nedan). 

I samma undergrupp finns också möjlighet att ge uppgift om orsak till att leveransen inte är komplett 

genom elementet Avvikelseorsak som kan anges både med en kod (T6717) eller i klartext (T6220).  

I den andra undergruppen (DeliveryPeriodBackorder) anges nytt leveranstillfälle för återstoden av det som 

beställts. Det kan ske som en period för leverans, mellan två klockslag (T6319 och T6320), men det kan 

också anges endast starttillfälle samt med eller utan klockslag. När endast en tidpunkt anges ska 

starttaggen användas. 

I exemplet aviserar köparen att de återstående 20 styck kommer att levereras ett visst tillfälle och att 

orsaken är att artikeln är tillfälligt slut samt vid vilket tillfälle leveransen kompletteras till godsmottagaren.  

<BackorderedQuantityNeB> 

    <BackorderedQuantity>20</BackorderedQuantity> 

    <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 

    <ChangeReasonDeliveryNeb>WR</ChangeReasonDeliveryNeb> 

    <ChangeReasonDescription>Tillfälligt slut</ChangeReasonDescription> 

    <DeliveryPeriodBackorder> 

        <DeliveryDateEarliest>2019-09-11</DeliveryDateEarliest> 
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    </DeliveryPeriodBackorder> 

</BackorderedQuantityNeB> 

 

Returförpackningar 

Den sista gruppen i leveransaviseringsraden är gruppen med information om returförpackningar 

(DespatchedReturnablePackagingNeB). Gruppen har också en undergrupp för kvantiteter. 

Först kan ägaren till returemballaget identifieras vilket kan ske både med ett identitetsnummer (T3382), 

där BEAst rekommenderar GLN, eller med företagets namn i klartext (T6311).  

Sedan anges kvantiteten av emballage i en egen grupp (Quantities / ReturnsQuantityNeB). Det sker genom 

att ange kvantiteten som ska returneras till leverantören (T3392) samt med den aktuella enhetskoden 

(T6706). 

I exemplet anges ägare med både GLN och namn i klartext samt kvantitet i styck. 

<DespatchedReturnablePackagingNeB> 

  <ReturnableAssetOwner>7391756215624</ReturnableAssetOwner> 

  <ReturnableAssetOwnerName>Returemballage AB</ReturnableAssetOwnerName> 

  <Quantities> 

    <ReturnsQuantityNeB> 

      <ReturnsQuantity>25</ReturnsQuantity> 

      <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 

    </ReturnsQuantityNeB> 

  </Quantities> 

</DespatchedReturnablePackagingNeB> 

 

I många fall räcker det att endast ange kvantiteten och enheten på returförpackningar, se exempel: 

<DespatchedReturnablePackagingNeB> 

  <Quantities> 

    <ReturnsQuantityNeB> 

      <ReturnsQuantity>25</ReturnsQuantity> 

      <MeasureUnitNeBType>EA</MeasureUnitNeBType> 

    </ReturnsQuantityNeB> 

  </Quantities> 

</DespatchedReturnablePackagingNeB> 

 

Leveransaviseringsslut 

Den sista delen av meddelandet är en avslutning i form av en grupp (DespatchAdviceTrailer) med ett enda 

element. I det anges hur många leveransaviseringsrader (T0043) det förekommit i meddelandet, inkluderat 

alla kollinivårader. I exemplet har meddelandet bestått av fem rader. 

<DespatchAdviceTrailer> 

    <ControlTotal-NumberOfLines>5</ControlTotal-NumberOfLines> 

</DespatchAdviceTrailer> 
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Koder och kodlistor 

För många termer anges koder för att specificera t.ex. valuta till ett pris eller enhet till en kvantitet. När så 

är möjligt används internationella kodlistor från t.ex. ISO, UN/ECE och Incoterms, men ibland finns egna 

kodlistor som upprättats av BEAst eller av andra branschorganisationer som t.ex. GS1.  

När det gäller enheter definieras dessa koder i termen T6706. I det dokument som heter 

”Affärsdokumentspecifikation Order” listas koder som kan användas. I vissa fall specificeras dessa även i 

XML Schemat vilket innebär att de koder som finns i en meddelandefil kan valideras. I andra fall, som t.ex. 

enheter för kvantitet och pris, finns koder inte som en del av schemat eftersom det finns en så omfattande 

flora av koder som används. I stället hänvisas i dessa fall till UN/ECE Rekommendation 20 och 21 eller 

nationella kodlistor som t.ex. RSK eller Vilmanummer. Dessutom listas de vanligaste koderna, som även 

rekommenderas, i affärsdokumentspecifikationen. 

Ett exempel där det beställs tio kilo av en viss produkt. 

<OrderedQuantityNeB>    

  <OrderedQuantity>10</OrderedQuantity> Kvantiteten är tio 
    <MeasureUnitNeBType>KGM</MeasureUnitNeBType> Enheten, värdet för T6706, är kilogram 
</OrderedQuantityNeB> 

 

Kuvertering och kommunikation av meddelanden 

BEAst generella rekommendation är att meddelanden ska kuverteras med den standard som kallas SBDH. 

BEAst Tekniska utskott har tagit fram en anvisning för hur detta ska ske, se 

http://beast.se/standarder/rekommendationer/.  

För kommunikation av meddelanden rekommenderar BEAst att den internationella infrastrukturen PEPPOL 

används. BEAst tillhandahåller byggbranschen en accesspunkt till PEPPOL, se 

http://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/. Det finns även andra aktörer som erbjuder denna typ av 

tjänst på marknaden. Alla företag som är manuellt anslutna till BEAst Portal kan nås via PEPPOL. 

5. Referenser 
Detta och övriga meddelanden finns att ladda ned på https://beast.se/standarder/beast-supply-material/ 

där det också finns annan information. 

På https://beast.se/standarder/beast-label/ finns en manual för BEAst Label som ger exempel på 

kopplingen mellan detta ordermeddelande och fält i etiketten. Där finns också en teknisk specifikation. 

6. Typfall 
Dessa typfall finns som XML-filer för att underlätta vid implementering, se separata xml-filer per testfall på 

https://beast.se/standarder/beast-supply-material/meddelanden/version-3-0/leveransavisering/. 

6.1 Typfall 1 – Komplett meddelande 
Ett avrop med alla element inkluderade, alltså inget typfall utan ett ”bruttomeddelande”. 

file:///C:/Users/peter/Documents/BEAst/07%20Standarder/BEAst%20Supply%20Material/Version%203.0/Order/Example%20BEAst%20Supply%20Material%20Order.xml
http://beast.se/standarder/rekommendationer/
http://beast.se/tjanster/beast-peppol-tjanst/
https://beast.se/standarder/beast-supply-material/
https://beast.se/standarder/beast-label/
https://beast.se/standarder/beast-supply-material/meddelanden/version-3-0/leveransavisering/


       Guideline BEAst Supply Material – Leveransavisering 

BEAst AB, September 2019 | www.BEAst.se | info@BEAst.se Sida 23 
 

6.2 Typfall 2 – Enkel leveransavisering 
En enkel avisering där leverantören redogör för artiklar och kvantiteter utan att strukturera meddelandet i 

kollinivåer. 

6.3 Typfall 3 – Kollinivåer 
En avisering där leveransen specificeras kolli för kolli med uppgifter både om varje kolli och dess innehåll. 

Detta är det önskvärda sättet att skicka leveransaviseringar men alla har inte stöd för det i sina system.  

6.4 Typfall 4 – Kollin och artiklar separat  
En avisering med uppgifter om både kollin och artiklar, men inte strukturerade så att de kopplas samman. 

Kollina listas först och sedan kommer alla artiklar för sig, men eftersom artiklar måste vara kopplade till 

kollistrukturen placeras de i det sista kollit. Det går alltså inte att se vilka artiklar som finns i vilket kolli. 

6.5 Typfall 5 – Mellanlagring 
En avisering som skickas till en logistikoperatör, alltså inte köparen. Den innehåller endast information om 

kollin och inget om deras innehåll och det finns därför inga leveransaviseringsrader, endast kollinivårader. 

 


