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Hur skall beställning av publicerakontrakt fyllas i:

1.1 Beställande part

1.2 Sändande part

1.3 Publicerakontrakt Affärsdel

Säljare:
(SupplierParty)

12345
23456 (1.3.6.1.4.1.NNNNN)

Köpare:
(KöpareParty)

12345
23456 (1.3.6.1.4.1.NNNNN)

Denna del fylls i av det företag som beställer integrationen,  
affärsmässigt sändande part av dokumentet.

Identifier av typen papiNetGlobalPartyIdentifier krävs för det  
beställande företaget. Detta är en global identifierare.Företagets PEN-
kod anges efter de inledande siffrorna 1.3.6.1.4.1.NNNNN och 
eventuellt efterföljt av egen understruktur.

Identitetstyp huvudkod och interntnummer avser den identitet  
företaget har i SDCs värld. Huvudkod och Internt nummer för företaget 
som är ansvarig för beställningen.

Under teknisk kontakt ser vi gärna att en funktion och e-postadress till 
denna anges. Detta för att personer kan få andra uppgifter eller sluta 
på ett företag.

Denna del har fyllts i av SDC

Beställande part är densamma som i punkt 1.1, affärsmässigt sändande 
part av dokumentet. Produktionsdatum from när beställningen skall 
gälla. From– tom behöver inte fyllas i för beställning i kundtest.

Varje beställning skall avse endast ett papiNet e-dokument.

I huvudkod för rollen sändande part kan man ange flera huvudkoder 
som då anges med radbrytning. Huvudkoder som är annan den redan 
angivna i punkt 1.1 ska beskrivas med papiNetGlobalPartyIdentifier i 
parantes efter huvudkoden.

I beställningen kan man välja att beställa flera roller, t ex både säljare 
hkod 12345, hkod 23456 och köpare hkod 12345, hkod 23456.
Exemplet nedan kommer att generera fyra integrationskontrakt, två 
som säljare och två som köpare.

Om man vill sända in papNet 
e-dokument för annan hkod än 
egen kommer det att krävas en 
fullmakt från denna part.
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1.3.1 Dokument och roller

Förstaledskontrakt:

Köparekontrakt:

Transportunderlag:

Destinering:

Får skickas av rollen Kontraktsansvarig (ContractParty).

Rollen Kontraktsansvarig (ContractParty) kan  
skicka in köparekontrakt.

Kan skickas in av rollen VOansvarig (OrderParty).

Mottagare av dokument (TransmissionReceiverParty) är förifylld med SDC Ek för.

1.4 Publicerarkontrakt Systemdel
Sändande part (TransmissionSenderParty) är den som skickar trans-
aktionen. Kan exvis vara en it-leverantör. I sändande system kan man 
ange från vilket system dokumentet skickas från.

Under kommunikation Nätverksaccess och Protokoll fyller kunden i 
vilket val av kommunikation som gäller för beställningen och fyller i den 
ruta som svarar mot valt alternativ. SDC uppdaterar beställningen med 
uppgifter om kanal, könamn, användarnamn och lösenord. 

1.5 Prenumeration Kvittens (Business Acknowledgement)

1.6 Kommunikation Meddelandeformat

Kunden fyller i uppgifter som skall gälla för kvittens av dokumentet. 
SDC uppdaterar beställningen som efter registrering återsändes till 
kontaktperson hos beställande företag.

SDC fyller i vilket meddelandeformat som gäller för respektive papiNet 
e-dokument. Informationen finns i Meddelanformat publicerakontrakt.


