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1  Kontaktpersoner 
Angi hvilke personer som skal kontaktes vedrørende denne tilkoblingen  hos de respektive 
partene, samt annen integrasjonsinformasjon. Angi ansvarsområde for kontaktpersonen.  
 
 

 Kjøper Leverandør 

 
Kontaktperson: 
Ansvar:  
Telefonnummer: 
E-post: 

 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
 

 
Kontaktperson: 
Ansvar: 
Telefonnummer: 
E-post: 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
 

 
Kontaktperson: 
Ansvar: 
Telefonnummer: 
E-post: 

 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
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2 Definisjoner 
 
Bestiller  En medarbeider i kjøperens organisasjon som har rettigheter til å 

bestille produkter fra en leverandør og dermed er en autorisert 
representant for kjøperen. 

 
Bestillerreferanse Bestillerens navn eller ID. 
 
Enhet  Salgsvariabel for presentasjon av pris, for eksempel "stykk", "kg", 

"gram". 
 
GLN GLN utgjør en del av et globalt system for identifisering, GS1. GLN-

nummeret er et 13-sifret nummer som identifiserer visse parter (roller) 
eller steder. GLN kalles også GS1-lokaliseringsnummer og kalles 
tidligere EAN. Mer informasjon om GLN finnes på www.gs1.se. 

 
GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikkelnummer) identifiserer unikt 

en artikkel, forpakning eller tjeneste.  
 
Kjøper  Part som angis som kjøper i henhold til denne avtalen.  
 
Leverandørportal Nettportal der leverandøren kostnadsfritt gis muligheten til å sende 

kataloger, se sendte bestillinger, sende bestillingsbekreftelse hvis 
dette avtales med kjøperen, og registrere og sende fakturaer (Visma 
Proceedo Supplier Center™).  

 
Peppol Pan-European Public Procurement On-Line er et prosjekt som er 

startet av EU-kommisjonen for å legge til rette for elektronisk handel 
og håndtering innenfor Europa.  

 
Produkter  Med produkt menes vare eller tjeneste.  
 
SFTI Singel Face To Industry – anbefalinger av åpne standarder for 

elektronisk forretningskommunikasjon utarbeidet av Sveriges 
kommuner og Landsting, svenske Verva (Verket för 
förvaltningsutveckling) og ESV (Ekonomistyrningsverket). Mer 
informasjon om SFTI finnes på www.sfti.se. 

 
Systemleverandør Den leverandøren, Visma Proceedo AB, som kjøperen har inngått 

avtale med for levering og drift av Visma Proceedo.  
 
UNSPSC-koder UNSPSC er en internasjonalt anerkjent klassifisering av produkter. 

Dette er en global, bransjeoverskridende, åpen og lisensfri standard. 
Samme koder brukes i alle land. Klassifiseringen kan utnyttes i hele 
handelskjeden, fra produktkataloger og elektroniske handelssteder, til 
faktura og oppfølging. De fleste store innkjøpssystemene og 
portalene har valgt UNSPSC som klassifiseringssystem. Bruk versjon 
ECCMA 1408.01 (UNSPSC 14.0801). Visma Proceedo kan oversette 
eldre versjoner. 
Mer informasjon om UNSPSC finnes på www.gs1.se. 
 

Visma Proceedo Kjøperens system for elektroniske innkjøp og elektronisk 
fakturahåndtering. 
 

http://www.visma.com/
http://www.gs1.se/
http://www.sfti.se/
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3 Teknisk spesifikasjon 
I den tekniske spesifikasjonen regulerer partene hvordan den elektroniske innkjøps - og 
faktureringsprosessen foregår. Partenes valg av prosess styrer hvilke forretningsmeldinger som 
utveksles mellom dem. Hvordan disse forretningsmeldingene kommuniseres mellom partene, 
bestemmes for hvert steg i prosessen. E-handelsbilagene begrenses til å regulere 
forretningsmeldingene i prosesstrinnene nedenfor:  
 

 Presentasjon (4.1). Her regulerer partene hvordan leverandørens produkter skal 
presenteres for bestilleren, og dette kan skje gjennom:  

o Produktkatalog (4.2) 
o Ekstern nettbutikk (4.3) 
o Skjema (4.4) 

 
 Bestilling (4.5) 
 
 Godkjenning av bestilling / bestillingsbekreftelse (4.6)  

 
 Leveringsvarsel (4.7) 

 
 Faktura (4.8) 

 

3.1 Aktuelle meldingsformater 

Avhengig av omfanget av den avtalte e-handelen mellom leverandør og kjøper, kan én eller flere 
av meldingstypene nedenfor være aktuelle.  
 

3.1.1 Faktura 

Leverandøren kan bruke Visma Proceedo Supplier Center™ for å lage nettfakturaer, ell er 
integrere faktureringssystemet mot Visma Proceedo basert på formatet: EDIFACT D96 i henhold 
til ESAP/SFTI Scenario beskrevet under punkt 6. Hvis et definert scenario ikke følges, må 
fakturaen sendes i et format som ikke forventer komplettering fra besti lling. For eksempel SFTI 
fulltekstfaktura, cXML, Svefaktura, FINVOICE, e2b XML, OIO XML eller OIO UBL.  
Vi støtter konvoluttering for formatene e2b XML,  EHF, Svefaktura og Edifact. 
 
 

3.1.2 Innkjøpsbestilling 

Bestilling sendes via e-post/faks, eller integrert i leverandørens bestillingshåndteringssystem 
basert på EDIFACT D96 ORDERS i henhold til ESAP/SFTI Scenario beskrevet under punkt 6, 
samt cXML, xCBL 3.5 eller SFTI Sveorder.  
 
 

3.1.3 Katalog 

En elektronisk katalog som inneholder kjøperens avtalte sortiment, baseres på Visma Proceedo 
formatene PRO FF V6, PRO XML V6, Svekatalog, Peppol BIS, Peppol BAS, EDIFACT D96 
PRICAT i henhold til ESAP/SFTI Scenario beskrevet under punkt 6.  
 
 

http://www.visma.com/


Versjon 1.1. november 2012     

   

 

 

 

  2 0 1 2  V I S M A  P r o c e e d o  A B  Side 6 av 17 

3.1.4 Punch-out 

Integrasjon mellom leverandørens nettbutikk og Visma Proceedos innkjøpsmodul basert på OCI 
3.0, OCI 4.0, Visma Proceedo cXML format eller SFTI punch-out. 
 
 

3.1.5 Godkjenning av bestilling / bestillingsbekreftelse 

Visma Proceedo støtter integrert godkjenning av bestilling / bestillingsbekreftelse basert på 
xCBL, EDIFACT D96 ORDRSP i henhold til ESAP/SFTI Scenario beskrevet under punkt 6. 
Bestillingsbekreftelser kan også lages manuelt av leverandøren i Visma Proceedo Supplier 
Center™. 
 
 

3.1.6 Leveringsvarsel 

Visma Proceedo støtter integrert Leveringsvarsel basert på EDIFACT D96 DESAVD i henhold til 
ESAP/SFTI Scenario beskrevet under punkt 6.  
 

3.1.7 Bestillingsavtale 

 
 
 

3.2 Kommunikasjon 

Integrasjon av faktura, bestilling, bestillingsbekreftelse, Leveringsvarsel og katalog baseres på 
FTP- eller HTTPS-kommunikasjon. Leverandøren kan også sende filer manuelt via Visma 
Proceedo Supplier Center™.  
 

3.3 Operatører 

Visma Proceedo har koblinger til en rekke operatører som kan levere passende alternativ. 
Aktuelle operatører er for øyeblikket Logica, Visma SPCS, SYSTeam, Posten Strålfors, Pagero, 
InExchange, Itella, Encode Networks, Global EDI, EDB, Pepto Systems og Expert Systems.  
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4 Prosesstrinn 
De metodene som brukes for kommunikasjon av forretningsmeldinger, kan være mer eller 
mindre automatiserte, og beskrives i detalj for de enkelte prosesstrinnene i dette kapittelet.  
 
Visma Proceedos avropsdokument skal brukes for teknisk oppsett av integrasjoner. Kjøperen 
sender avropet til Visma Proceedo Service Desk. 
 

4.1 Valg av presentasjonsmetode 

 
Presentasjonen av leverandørens produkter i Visma Proceedo kan skje på ett av følgende 
måter. 
 
Produktkatalog: Presentasjon i form av en produktkatalog innebærer at bestilleren får opp 
leverandørens produkt i søkeresultatet når vedkommende søker på et tilsvarende produkt i 
Visma Proceedo, og kan bestille produktet direkte i Visma Proceedo. Leverandøren har ansvaret 
for at kjøperen får tilgang til en elektronisk produktkatalog som inneholder informasjonen som er 
valgt i avropsbilaget. 
 
Punkt 4.1 i avropsbilaget for kjøperen 
Punkt 6 i avropsbilaget for leverandøren.  
 
Ekstern nettbutikk: Presentasjon i form av ekstern nettbutikk innebærer at bestilleren får frem 
leverandørnavnet i søkeresultatet når vedkommende søker etter et bestemt produkt, og ved 
bestilling blir sendt videre til leverandørens nettbutikk. Her velger bestilleren de produktene 
vedkommende vil bestille, og handlevognen føres over i et XML-format til Visma Proceedo, der 
selve bestillingen sluttføres. Ekstern nettbutikk brukes spesielt når leverandørens 
produktsortiment er svært stort, oppdateres med korte intervaller eller inneholder unik 
funksjonalitet som ikke kan gjenskapes i Visma Proceedo.  
 
Skjema: Skjema er fremfor alt en kompletterende måte å sende inn bestilling på. Skjema 
innebærer at bestilleren sender inn bestillingen ved å angi fritekst i en elektronisk blankett. 
Skjema kan brukes som en selvstendig presentasjonsmetode eller som et supplement til en 
katalog.  
 
Skjema avropes ikke i avropsbilaget. Kjøperen administrerer skjema selv.  
 
Presentasjonsmetode velges hovedsakelig basert på kjøperens behov når det gjelder 
presentasjonen av produkter. 
 

Følgende presentasjonsmetoder velges av partene  

Produktkatalog  fortsett til 4.2 

Ekstern nettbutikk (Punch-out)  fortsett til 4.3 

Skjema  fortsett til 4.4 
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4.2 Produktkatalog 

I en produktkatalog bør produkter og priser presenteres og beskrives på en lettforståelig måte, 
tilpasset elektronisk handel. En god presentasjon av produktene gjør det lettere for bestilleren å 
gjøre riktig innkjøp. 
 

4.2.1 Valg av innhold i produktkatalogen 

Innholdet i produktkatalogen er avgjørende for bestillerens søkeresultat. Søkeresultatet danner 
underlaget for bestillerens bestilling. Det legges naturlig nok spesiell vekt på 
synonymer/søkeord, men også UNSPCS-koder, som bestilleren kan bruke i søket. Videre øker 
riktig "tommelen opp"-markering og bilder sannsynlighet for at bestilleren velger det aktuelle 
produktet. Hvilke produkter som er "tommelen opp"-produkter, bestemmes av partene i hvert 
enkelt tilfelle.  
 
Produktinformasjonen beskrives med en rekke obligatoriske felter. I hvilken grad øvrige felter 
skal brukes, angis nedenfor, samt basert på avtalte kvalitetsnivåer.  
Kvalitetsnivåene stilles inn av kjøperen på leverandøravtalen.  
 
Se punkt 4.1 i avropsbilaget for kjøperen.  
Se punkt 6 i avropsbilaget for leverandøren.  
 

 
 

Ja Nei Andelsnivå 

Artikkelnummer   100 % (obligatorisk)  

Artikkelnavn (kort beskrivelse)    100 % (obligatorisk) 

Pris   100 % (obligatorisk) 

Enhet   100 % (obligatorisk) 

Mva-sats   100 % (obligatorisk) 

Lang beskrivelse av artikkel   % 

UNSPSC-kode   % 

Synonymer/søkeord   % 

Bilder   % 

Produsent   % 

Leveringstid    

Hvis leveringstiden ikke angis i 
katalog, må du angi 
leveringstiden i antall dager 

  ......... 

Avtaleflagg ("tommelen opp")     

Produsentens artikkelnummer    

Sammenligningspris (f.eks. pris 
per kilo) 

   

Produktblad    

GTIN-nummer    

 

4.2.2 Valg av kommunikasjonsmetode for produktkatalogen 

Egenhåndtert: Kjøperen legger selv opp og oppdaterer produktkatalogen i Visma Proceedo. 
Leverandøren får en Excel-fil for kjøperen for ifylling av produkter og prisopplysninger.  
 
Integrert: Oppsett gjøres av Visma Proceedo og leverandøren. Leverandørens produktkatalog 
integreres da på noen av de kommunikasjonsmåter og formater som Visma Proceedo støtter.  
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4.2.3 Oppdateringer av produktkatalog 

Hvis katalogen oppdateres i avtaleperioden, skal de fortløpende endringene være i henhold til 
gjeldende avtale. Det er leverandørens ansvar å initiere en oppdatering og holde 
produktkatalogen oppdatert i henhold til avtale. Det stilles samme krav til innhold i 
oppdateringene av produktkatalogen som i den opprinnelige produktkatalogen.  
 
Ved produktkatalog med egenhåndtert kommunikasjonsmetode oppdateres alltid hele katalogen 
samtidig. Ved produktkatalog med integrert kommunikasjonsmetode kan oppdatering av 
produktsortiment og pris gjøres separat.  
 

Oppdatering av katalog  

 
Oppdateringsfrekvens (antall 
ganger per år) av katalog.  
 

 
......... 

4.3 Ekstern nettbutikk – Punch-out 

En ekstern nettbutikk er en løsning som er integrert med leverandørens nettbutikk. Ved bruk av 
ekstern nettbutikk logger bestilleren seg på Visma Proceedo . Når vedkommende klikker på 
Bestill, åpnes et eksternt vindu til leverandørens nettbutikk. Pålogging skjer automatisk. 
Handlevognen bygges opp i nettbutikken og overføres til Visma Proceedo i sanntid i XML -
format. Produktene legges til eventuelle øvrige p rodukter i Visma Proceedos handlevogn.  
 
SLA-bilagene i avtalen mellom Visma Proceedo og kjøper, gjelder for punch -out. 

4.3.1 Valg av innhold 

Følgende informasjon er obligatorisk i handlevognen:  
 Artikkelnummer 
 Artikkelnavn (kort beskrivelse) 
 Pris 
 Enhet 
 Mva-sats 

 

Ytterligere informasjon velges av partene for overføring til handlevognen i Visma 
Proceedo 

UNSPSC-kode  

Leveringstid  

 

4.3.2 Kommunikasjonsmetode ved ekstern nettbutikk 

Integrert: Oppsett gjøres av Visma Proceedo og leverandøren for automatisk pålogging og 
overføring av handlevognen i henhold til Visma Proceedos  spesifikasjoner. Leverandøren kan 
kontakte Visma Proceedo for kontroll av spesifikasjoner.  
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4.4 Skjema 

Skjema kan brukes som alternativ til katalog og ekstern nettbutikk, men også som supplement til 
en katalog. Via skjema i Visma Proceedo kan bestilleren fyl le ut et fritekstskjema som kan 
sendes til leverandøren.   

4.4.1 Kommunikasjonsmetode for skjema  

Skjema opprettes av kjøperen, og informasjon i henhold til avtalen med leverandøren fylles ut av 
bestilleren. 
 

4.5 Bestilling 

Kjøperen sender leverandøren en bestilling ved hvert bestillingstilfelle. For brukere av SFTI 
tilsvarer bestilling SFTI AT 6.1.3. Leverandøren sikrer en pålitelig og kvalitetssikret 
bestillingshåndtering.  
Sikre at leverandøren støtter den prosessen som velges.  
Integrasjon av fritekstskjema skjer bare i samsvar med leverandøren.  
 

4.5.1 Bestillingsinnhold 

Bestillingen som opprettes, inneholder følgende informasjon:  
 Bestilleren, og vedkommendes kontaktopplysninger  
 Bestillingsnummer  
 Artikkelinformasjon – artikkelnummer, bestilt antall, pris  
 Kjøper (angis med mva-registreringsnummer og EAN-nummer) 
 Faktureringsadresse 
 Fakturamottaker 
 Leveringsadresse 
 Leverandøren (angis alltid med mva-registreringsnummer) 

 

4.5.2 Leveringsadresser og leveringsidentitet 

Kjøperen sikrer at adressen til en identitet ikke endres i avtaleperioden. Nye adresser kan 
imidlertid legges til. Leverandøren sikrer at de har en rutine for håndtering av bestillinger som 
sendes med ny leveringsidentitet innenfor kjøperens organisasjon.  
 
Hvis omlastingsadresse brukes, må leverandøren støtte scenario SFTI 6.  
 
Referanse til leverandørens kundenummer for kjøperens ulike leveringssteder kan ikke gjøres 
tilgjengelig i Visma Proceedo. Det er opp til leverandøren å identifisere leveringsadresse n i 
fritekst gjennom den spesifikke identiteten (GLN) som kjøperen har opprettet for den aktuelle 
adressen.  
 

 Ja Nei  

Krever leverandøren at 
leveringsadressen 
kompletteres med GLN-
nummer? 

   

Hvis leverandøren bruker GLN-
nummer – trenger kjøperen å 
informere leverandøren i 
forveien om at en ny 
leveringsadresse legges opp? 
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4.5.3 Leveringsdato 

Hvis bestilleren ikke angir en leveringsdato ved bestilling, gjelder normal ledetid. Partene kan 
imidlertid bli enige om at bestilleren kan eller skal angi leveringsdato.  
 

 Ja Nei  

Krever leverandøren at 
bestilleren angir leveringsdato? 

   

Skal bestilleren ha mulighet til 
å angi leveringsdato? 

   

 

4.5.4 Kommentarfelt 

I Visma Proceedo kan bestilleren skrive en melding til leverandøren i bestillingen. Denne 
muligheten kan på oppfordring fra leverandøren deaktiveres ved integrerte bestillinger, hvis 
leverandøren ikke har mulighet til å håndtere fritekstmeldinger i sine systemer.  
 

 Ja Nei  

Kan leverandøren ta i mot 
kommentarinformasjon fra 
bestilleren? 

   

 
 
Hvis leverandøren krever ytterligere informasjon fra bestilleren, kan dette angis via spesifikke 
spørsmål i bestillingen. Denne informasjonen angis i kommentarfeltet.  
 

 Ja Nei  

Spesifikt spørsmål ......... 

Obligatorisk    

 
 
 

4.5.5 Valg av kommunikasjonsmetode for bestilling 

Integrert: Bestillingen integreres med leverandørens forretningsysstem. Visma Proceedo tilbyr 
ulike kommunikasjonsvalg og formater for å støtte ef fektiv oppkobling. Leverandøren kan 
kontakte Visma Proceedo for kontroll av standardformat og løsninger for kommunikasjon.  
 
Hvis leverandøren ikke støtter integrasjon, kan bestillingen sendes til angitt e -postadresse, 
alternativt sendes per faks.  
 

Følgende kommunikasjonsmetode for bestilling velges av partene  

E-post  

Faks  

Integrert  
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4.6 Godkjenning av bestilling / bestillingsbekreftelse 

Ved kritisk flyt er det rimelig at leverandøren bekrefter når leveringen av varene skal skje. Dette 
gjøres ved å sende kjøperen en bestillingsbekreftelse.  
 

4.6.1 Valg av godkjenning av bestilling / bestillingsbekreftelse 

Ved enkelte bestillinger kan være nødvendig med godkjenning av bestilling / 
bestillingsbekreftelse.  
 

 Ja Nei  

Skal leverandøren bekrefte 
bestillingen? 

   

 

4.6.2 Valg av kommunikasjonsmetode for bestillingsbekreftelse 

Leverandørportal: Bestillingsbekreftelse kan opprettes i Visma Proceedo Supplier Center™.  
 
Integrert: Godkjenning av bestilling / bestillingsbekreftelse sendes elektronisk fra leverandørens 
system i et av Visma Proceedos standardformater. Leverandøren kan kontakte Visma Proceedo 
for kontroll av standardformat og løsninger for kommunikasjon. Dette alternativet er bare mulig 
når katalog og bestilling er integrert.  
 

Følgende kommunikasjonsmetode for bestillingsbekreftelse velges av partene  

Leverandørportal   

Integrert   

4.6.3 Integrert bestillingsbekreftelse 

En integrert bestillingsbekreftelse kan bekrefte en bestilling med eller uten endring. En endring 
kan være en forskjell i antall, en annen leveringsdato eller erstatningsprodukter. 
Bestillingsbekreftelsen kan også avvise en hel bestilling. I henhold til SFTI -standard.  
 
Hvis leverandøren gis rett til å erstatte en bestilt artikkel med en likeverdig, må det fremgå 
hvilken artikkel dette er. Erstatningsartikler må også finnes i Visma Proceedos artikkelregister.  
 

 Ja Nei  

Kan leverandøren ved 
bestillingsbekreftelse erstatte 
artikler med likeverdige? 

   

 
 

4.6.4 Integrert godkjenning av bestilling 

En integrert godkjenning av bestilling er en bekreftelse som angir om bestillingen er mottatt eller 
avvist. I henhold til SFTI-standard.  
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4.6.5 Integrert bestillingsavtale 

 
En integrert bestillingsavtale brukes for å informere kjøperen etter et manuelt avrop mot 
rammeavtale. I manuelt avrop inngår telefon/faks og netthandel, samt hentebestillinger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Leveringsvarsel 

Ved enkelte bestillinger kan det være nødvendig at leverandøren informerer om at leveringen er 
på vei. Dette skjer gjennom integrert Leveringsvarsel. Også dette alternativet er bare mulig når 
katalog og bestilling er integrert.  
 
Leveringsvarselen kan inneholde følgende: 

 nøyaktig tidspunkt for leveringen 
 leveringens innhold (elektronisk følgeseddel)  
 kolliinformasjon – antall kolli og deres vekt/volum 

 
Leveringsvarselen må samsvare med bestillingsnummeret som referanse. Leveringsvarselen 
kan bare inneholde produkter som finnes i tilsvarende bestilling.  
 
Leveringsvarsel forenkler kvittering av produkter i Visma Proceedo. Produktene kvitteres 
automatisk i systemet ved godkjenning av Leveringsvarsel.   
 

 Ja Nei  

Skal leverandøren advisere 
levering ved integrert 
Leveringsvarsel? 

   

 
 
 
 
 

4.7.1 Kommunikasjonsmetode for Leveringsvarsel 

Integrert: Leveringsvarsel sendes elektronisk fra leverandørens system i henhold til ESAP 6 -
format.  
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4.8 Faktura 

Faktura skal inneholde lovbestemt innhold, og det skal fremgå tydelig på fakturaen hvilken 
kjøpende organisasjon den gjelder for, inkludert referanser til innkjøpsbestillingsnummer, 
bestillerreferanse og/eller abonnementsnummer.  
 

4.8.1 Fakturaens innhold 

 
 

 Ja Nei  

Skal leverandøren sende 
elektronisk faktura? 

   

Har adresselisten (GLN-
nummer) blitt sendt til 
leverandøren? 

   

 
 
Fakturaens innhold omfattes både av lovbestemte krav og krav fra kjøperen. Den obligato riske 
informasjonen i fakturahodet er spesielt viktig.  
 

4.8.2 Lovbestemte krav 

En faktura må i henhold til lov inneholde følgende:  
 Fakturadato 
 Fakturanummer 
 Navn, adresse (eller andre identifikasjonsopplysninger) for leverandøren  
 Leverandørens mva-registreringsnummer 
 Navn og adresse (eller andre identifikasjonsopplysninger) for kjøperen  
 Mva-registreringsnummer for kjøperen (bare ved handel på tvers av landegrenser)  
 Leveringsdato 
 Hva leveringen gjelder (type og mengde)  
 Pris 
 Total mva-avgift 
 Mva-avgiften per mva-sats 

 

4.8.3 Kjøperens krav til fakturahodet 

Følgende informasjon, strukturert i egne angitte felter i fakturaens hode, er obligatorisk.  
 Bestillingsnummer, hvis dette er angitt når bestillingen sendes  
 Bestillerreferanse/fakturareferanse 
 Abonnementsnummer (f.eks. telefonnummer) hvis faktureringen skjer mot løpende avtale  
 Kjøperens mva-registreringsnummer  
 Leverandørens mva-registreringsnummer 
 Leverandørens betalingsinformasjon 

 

4.8.4 Kjøperens øvrige krav til fakturaen 

 Det er bare tillatt med én valuta for hele fakturaen. 
 En faktura kan bare inneholde én forfallsdato for hele fakturaen, dvs. 

betalingsplan/opplegg kan ikke spesifiseres på fakturaen.  
 Fakturaen kan bare referere til én bestilling. Det er imidlertid tillatt å sende flere 

delfakturaer mot ett bestillingsnummer. 
 Fakturaen kan bare referere til ett abonnement.  
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4.8.5 Valg av fakturatype 

 

Valg av type fakturaer som skal sendes ut  

 Ja Nei  

Bestillingsbaserte fakturaer 
(innkjøpsbestillingsnummer fra 
Visma Proceedo er 
obligatorisk). 

   

Abonnementsfakturaer 
(inneholder spesiell identitet i 
fakturaens hode) 

  Abonnementsnummer kan kopieres fra 
fakturareferansefeltet hvis 
abonnementsnummerfeltet ikke brukes.  

Hvis svaret er ja, angi hvilken 
type identitet abonnementet er 
basert på (f.eks. 
telefonnummer eller 
mobilnummer) 

......... 

Fakturaer uten bestillings- eller 
abonnentsreferanse. 
(bestillingsløse) 

  Eksempel på fakturareferanse: 

4.8.6 Valg av kommunikasjonsmetode for faktura 

Nettportal: Fakturaen opprettes i Visma Proceedo Supplier Center™.  
 
Integrert: Fakturaen sendes elektronisk i ett av Visma Proceedos standardformater. 
Leverandøren kan kontakte Visma Proceedo for kontroll av standardformat og løsninger for 
kommunikasjon.  
 
Se punkt 4.4 i avropsbilaget for kjøperen. 
Se punkt 10 i avropsbilaget for leverandøren.  
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5 Logger  

5.1 Kvittering på at forretningsmeldinger kommer frem 

Nivået for å bekrefte at forretningsmeldinger er mottatt, gjelder bare på overføringsnivå. Med 
dette menes at kommunikasjonen har fungert og mottakeren har tatt i mot forretningsmeldingen.  
Hvis det deretter er feil i selve meldingen, kreves en direkte dia log med senderes kontaktperson 
som er angitt i dette dokumentet.  
 
Begge parter må godta nivået som gjelder for hver kommunikasjonsmetode. Ved enklere 
håndtering, som e-post eller faks, forutsettes det at mottakeren har tatt i mot 
forretningsmeldingen hvis senderen ikke får en negativ kvittering. En negativ kvittering 
innebærer at det er oppdaget formelle feil, at videre behandling er avbrutt, og at ansvaret for 
utvekslingen hviler på den parten som har sendt forretningsmeldingen. Hvis det ikke finnes en 
negativ kvittering ved sending av en forretningsmelding, anses den mottakende parten å ha tatt 
over ansvaret for forretningsmeldingen for videre behandling.  
 
I leverandørportalen Visma Proceedo Supplier Center™ gis direkte kvittering i 
brukergrensesnittet om at forretningsmeldingen er overført og mottatt. For integrerte tilfeller 
henvises det til de tekniske spesifikasjonene.  
 
Kontrollmelding: Det er muligheter for å utveksle kontrollmeldinger for både sendte og mottatte 
meldinger. Leverandøren kan kontakte Visma Proceedo for teknisk spesifikasjon.  
   

5.2 Ny sending 

Begge parter skal sørge for at det finnes teknisk støtte for å kunne sende en forretningsmelding 
på nytt hvis den andre parten ber om dette. Slik anmodning rettes mot kontaktpersonen i 
henhold til denne avtalen. Partene skal også kunne gjøre nødvendige korrigeringer ved feil før 
meldingen sendes på nytt.  

 

5.3 Kontaktopplysninger 

Leverandøren har ansvar for at riktig kontaktinformasjon finnes i leverandørportalen Visma 
Proceedo Supplier Center™, siden Visma Proceedo sender ut feilmeldinger automatisk. Riktig e -
postadresse til leverandørens drifts- eller brukerstøtte må være angitt.  
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6 ESAP/SFTI- Definisjoner 
 
 

6.1  ESAP/SFTI  Scenario 

 

Melding Scenario 6.1 Scenario 6.3 Scenario 9.1 

Katalog (6.1.1)            X            X  

Bestilling (6.1.3)            X            X  

Bestillingskopi (6.5.1)    

Bestillingsavtale (6.5.2)             X  

Godkjenning av bestilling 
(6.1.4) 

           X            X  

Bestillingsbekreftelse (6.1.5)            X            X  

Leveringsvarsel (6.3.2)             X  

Faktura (6.1.6)            X            X            X (9.1.1) 

 
 
Det er ikke nødvendig å følge scenarioene til punkt og prikke, og enkelte meldingstyper kan 
utelates. 
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