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1 Innledning   
Dette dokumentet utgjør en kundebestilling (avrop) for integrasjonsarbeid mellom Visma Proceedo og 
avropt leverandør Ifyllt dokument sendes til servicedesk.proceedo@visma.com av kunden med 
kommentaren "Integrasjonsavrop" i e-postens emnefelt. Punkt 1–4 fylles i av kunden og punkt 5–12 
fylles i sammen med leverandøren. 
 

Merk: informasjonen i avropet må være avtalt med leverandør før det sendes til Visma Proceedo, for 
at integrasjonen skal kunne iverksettes innen den angitte driftsdatoen. 
 

FYLLES I AV KUNDE: 
 

1. 
Avtaleparter  

Kunde *      

Leverandør *       

 

2. Kundeinformasjon 

Angi grunnleggende kundeinformasjon 
 

Avropsansvarlig   

Navn *      

E-post *      

Telefon *      

* Obligatorisk informasjon 

3. Fase hos kunde i Visma Proceedo 

Prosjekt  Drift  

 

4. Valg av tilkobling 
Velg hvilke tilkoblinger som skal utføres nedenfor:  

Katalog  Kompletter under 4.1  

Punch-out (ekstern nettbutikk)  Kompletter under 4.1 

Bestilling  Kompletter under 4.2 

Bestillingsbekreftelse  Kompletter under 4.3 

Bestillingsavtale   

Leveringsadvisering   

Faktura  Kompletter under 4.4 

OBS!! Kontroller med leverandør at valgt alternativ støttes 

  

4.1. 
Katalog eller punch-out (ekstern nettbutikk) Ja Nei 

Er sortimentet bestemt i samråd med leverandør?   

Er UNSPSC-koder, bildekoblinger, miljømerking, søkeord osv. bestemt i 
samråd med leverandør? 

  

Ønskes katalog/punch-out i testmiljø?   

Angi leverandøravtalens Proceedo-ID:       

Hvis dere har kataloggodkjenning i Proceedo, angi godkjenner:       

mailto:servicedesk.proceedo@visma.com
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4.2 

Bestilling   

Skal leveringsdatoen inkluderes i bestillingen? *Alltid 
*Ved behov 

 Vises 
ikke 

Skal leverandørkommentarer inkluderes i bestillingen? *Skal vises  Vises 
ikke 

Skal godsmerking inkluderes i bestillingen? *Alltid 
*Ved behov 

 Vises 
ikke 

Skal tilfeldige adresser kunne brukes i bestillingen? *Ja  Nei 

Skal testbestilling sendes fra testmiljø? *Ja  Nei 

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

*Hvis ja er valgt, sikre at leverandøren har støtte for dette 

 
4.3 

Bestillingsbekreftelse Inge
n 

Alle Alle 
uendre
de 

Hvilke bestillingsbekreftelser skal godkjennes automatisk?    

Kontroller at leverandøren kan sende elektronisk bestillingsbekreftelse. 

 
4.4 

Faktura Ja Nei 

Er fakturaspesifikke krav sikret med leverandør (referanser, 
bestillingsnummer, abonnementsnummer)? 

  
 

Angi eksempel på 
fakturareferanser 

Abonnement:           
Bestillingsnummer:          
Fakturareferanse:       

Ønsker dere å se en testfaktura i testmiljøet? Hvis ja, kontroller at 
leverandøren kan opprette testfakturaer. 

  

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

 

AVTALT DRIFTSDATO (mellom kunde og leverandør):       
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Få hjelp av leverandøren til å fylle i opplysningene nedenfor. 
 
5. Leverandørinformasjon 
Angi grunnleggende leverandørinformasjon.  
 

Leverandørinformasjon  

Mva-nummer  *      

GLN-nummer         

Kundeansvarlig  

Navn *      

E-post *      

Telefon *      

Teknisk ansvarlig  

Navn *      

E-post *      

Telefon *      

* Obligatorisk informasjon 

6. Katalog/punch-out 

Merk av for valgt alternativ hvis leverandøren har støtte for katalog/punch-out i henhold til presentert 
format.  
 

Alternativ Format 

Katalog  EDIFACT D96  
 PDO_FF_V6    
 PDO_XML_CAT_V6  
 VICE XML 
 Svekatalog 
 Peppol BIS 
 Peppol BAS  

Kommunikasjonsmåte  FTP/SFTP 
 HTTP/HTTPS 
 Via leverandørportal (Supplier Center) 

Obligatorisk informasjon for katalog: Ja Nei Diverse 

Angi det avtalenummeret-/navnet dere som leverandør ønsker 
for å identifisere den spesifikke katalogen. 

      

Er sortimentet samt øvrige krav til innhold 
diskutert mellom leverandør og kunde? (F.eks. 
krav til bilder, UNSPSC-koder, søkeord) 

        

Har leverandøren mottatt den ID-en som skal 
brukes for å identifisere kunden (GLN- eller mva-
registreringsnummer) 

        

Når kan en komplett katalog sendes til kunden?  Angi dato:       
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Punch-out Leverandørens nettbutikk kan brukes for bestillinger 
basert på 

 OCI 3.0  
 OCI 4.0 
 cXML  
 SFTI 6.5.3 

Obligatorisk informasjon for punch-out:  Ja Nei Diverse 

Er det bestemt mellom kunden og leverandøren 
hvilket sortiment som skal inngå? 

        

Angi URL til punch-out, samt eventuelle påloggingsopplysninger. 
Produksjon:        
Test (hvis dette skal brukes):       

7. Bestilling 

Merk av for det bestillingsformatet som leverandøren vil integrere. 
 

Alternativ Format 

Integrert  EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3)  
 cXML  
 xCBL 3.5  
 SFTI Sveorder 

Kommunikasjonsmåte  FTP/SFTP 
 HTTP/HTTPS 

Obligatorisk informasjon ved 
bestillingsintegrasjon: 

Ja Nei Diverse 

Ønsker leverandøren å se en testbestilling?         

8. Bestillingsbekreftelser 

Merk av for om leverandøren har støtte for bestillingsbekreftelse i henhold til presentert format. 
 

Alternativ Format 

Integrert  EDIFACT D96 ORDRSP (ESAP 6.3) 
 xCBL 3.5  

Kommunikasjonsmåte  FTP/SFTP 
 HTTP/HTTPS 

 ESAP 6.1.4. 
(Avropsgodkjenning) 

ESAP 6.1.5. 
(Avropsbekreftelse) 

Hvis EDIFACT D96 velges, angi 
hvilket scenario som brukes. 
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9. Leveringsadviseringer 

Merk av for om leverandøren har støtte for leveringsadvisering i henhold til presentert format. 
 

Alternativ Format 

Integrert  EDIFACT D96 DESADV (ESAP 6.3)  

Kommunikasjonsmåte  FTP/SFTP 
 HTTP/HTTPS 

 

10. Fakturaer 

Merk av for det valget som leverandøren kan generere i sitt fakturasystem 
 

Alternativ Format 

Integrert  EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6, ESAP 9.1) 
 cXML  
 Svefaktura  
 FINVOICE  
 OIO XML 
 OIO UBL 2.02 
 e2b XML  
 EHF  

Kommunikasjonsmåte  FTP/SFTP 
 HTTP/HTTPS 
 Via leverandørportal (Supplier Center) 

Obligatorisk informasjon ved faktura: Ja Nei Diverse 

Kan leverandøren generere en testfaktura til 
testmiljø?  

        

Hvis faktura som ikke er basert på bestilling, skal 
sendes fra Visma Proceedo, har leverandøren fått 
informasjon om referanse-/abonnementsnummer? 

        

Har leverandøren mottatt kundens elektroniske 
fakturaadresse (GLN-nummer eller mva-
registreringsnummer)? 
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11. Operatørinformasjon 

Hvis leverandøren samarbeider med en operatør, angi kontaktinformasjon til operatøren nedenfor. 
 

Teknisk kontakt, operatør  

Firma *      

Navn *      

E-post *      

Telefon *      

Har leverandøren avstemt med 
operatøren hvilket arbeid som skal 
utføres? 

 Ja 
Dette må være klart før avropet sendes inn. 

* Obligatorisk informasjon 

 

12. Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon om avropet for forenkling av integrasjonsprosessen mellom Visma Proceedo og den 
utvalgte leverandøren. 
 

Kommentar 

 

 

Visma Proceedo  

www.visma.se/proceedo  

http://www.visma.se/proceedo

