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Ändringar mellan VCD och Artikelinformation

INLEDNING
Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation.
Informationen i detta dokument har hämtats från GS1:s handledning.
För kompletta specifikationer hänvisar vi till denna handledning. Där finns mer ingående
beskrivning av varje fält och hur det ska användas.
http://www.gs1.se/Global/ehandel/Artikelinformation/Artikelinformation_Handledning_v1.8beta8_SV.doc

2

BEGREPP
Varucertifikat, VCD, heter nu Artikelinformation. Begreppen primärförpackning,
sekundärförpackning, hanteringsenhet samt tertiärförpackning används inte längre. I
stället beskrivs en artikel med hjälp av basnivå, mellannivå och toppnivå (artikelnivåer),
samt konsumentartikel, beställningsbar artikel och logistisk enhet (artikelstatus).
Som tidigare krävs minst en basnivå och en toppnivå i varje struktur. Antalet mellannivåer
är fritt.
I den nya versionen kommer själva meddelandena att skickas i XML-format istället som
tidigare EDIFACT/PRICAT.

3

TERMER
Detta kapitel beskriver nya, borttagna och förändrade termer.
Följande gäller för informationen i detta kapitel:

3.1

•

För att beskriva om en term är obligatorisk, valfri eller ej används för respektive
artikelnivå används följande skrivning: (t ex. B/M/T: O/O/O)
B=Basnivå, M=Mellannivå, T=toppnivå, O=obligatoriskt V= valfritt och – står för
Används ej på denna nivå.
Observera att en term som är markerad valfri kan vara obligatorisk under vissa
förutsättningar. Läs i definitionen hur det förhåller sig.

•

I kolumnen Förändring för GCM-användare anges hur förändringen kommer att
påverka GCM-användare.

•

För vissa av dessa termer kommer Prevas att göra en konvertering av data vid
uppgraderingen. Detta är beskrivet i kolumnen Hantering i GCM under rubriken
Konvertering.

Nya termer

Term

Definition

Förändring för
GCM-användare

Hantering i GCM

T0004 Giltigt fr.o.m.

Startdatum för
information/priserna i en
prislista/produktkatalog.

Ny obligatorisk term för
samtliga nivåer.
Då datum ej anges i
GCM sätts datumet
automatiskt till det
datum då

Anges i GCM:
Giltigt fr.o.m.

Datum från vilket artikelinformationen för
denna artikel är giltig. Kan användas för

Datum

HU003

Ref

Sidnr

2008-06-27 hu003g01v1 ändringar

2(10)

Ansvarig

Kristina Anderskär
Titel

Version 1

Term

T0172 Leverantörens
artikelnummer

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation

Definition

Förändring för
GCM-användare

ny artikel eller för att markera en ändring i
informationen för en befintlig artikel.
Datumet anger i det senare fallet
tidpunkten för när ändringarna träder i
kraft.

artikelinfomationen
skickas.

B/M/T: O/O/O
Leverantörens identifikation (annan än
GTIN) för en artikel eller tjänst.
Får endast användas om artikeln är
beställningsbar för köparen. Detta
artikelnummer måste vara unikt, dvs
samma artikelnummer får inte finnas på
någon annan artikel eller
artikelnivå från samma leverantör.
B/M/T: V/V/V

T0311
Måttenhetskvalificerare
för förpackningens
innehåll

Måttenhet för T0082 Förpackningens
innehåll.
Koder:
GRM - gram
MLT - milliliter
MMT - millimeter
PCE - styck
MTK - kvadratmeter
MTQ - kubikmeter

Ingen.
Man kan fortfarande
ange leverantörens
artikelnummer på alla
nivåer men GCM
kommer endast att
skicka GTIN för artiklar
som är
beställningsbara för
köparen.
Kommentar:
Ersätter T3363
Leverantörens
nummer för artikeln
Ingen förutom att
förekomst valideras
mot konsumentartikel.

Hantering i GCM

Anges i GCM:
Leverantörens
artikelnummer

Anges i GCM:
Enhet för innehåll

Kommentar:
Ersätter T0055
Måttenhetskvalificerare
för kvantitet.

Termen är obligatorisk om artikeln är en
konsumentartikel.
B/M/T: O/V/-

T0312
Måttenhetskvalificerare
för jämförmängd

Måttenhet för T0147 Jämförmängd
färdigvara
Koder:
GRM - gram
MLT - milliliter
MMT - millimeter
PCE - styck
MTK - kvadratmeter
MTQ - kubikmeter

Ingen förutom att
förekomst valideras
mot konsumentartikel.

Anges i GCM:
Beskrivning av
jämförmängd

Kommentar:
Ersätter T0055
Måttenhetskvalificerare
för kvantitet.

Termen är obligatorisk om artikeln är en
konsumentartikel.

T4008 Datum och tid
för senaste ändring

B/M/T: O/V/Anger tidpunkt då artikelinformationen
senast ändrades i avsändarens databas.

Ingen

Sätts automatiskt i
GCM.

Ingen

Sätts automatiskt i
GCM.

För denna term gäller att formatet är
YYYYMMDDTHH:MM:SS.

T4009
Publiceringsdatum

B/M/T: O/ O/ O
Datum då all statisk information rörande
artikeln görs åtkomlig för läsning och
synkronisering för mottagare av
artikelinformationen.
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Term
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Definition

Förändring för
GCM-användare

Hantering i GCM

Ingen

Sätts automatiskt av
GCM.

B/M/T: O/O/O

T4010 Artikelnivå

Beskriver artikelns hierarkiska nivå, d.v.s.
bas-, mellan- eller toppnivå.
Nivån anges enligt följande:
BASE_UNIT_OR_EACH - basnivå
CASE - mellannivå
PALLET - toppnivå

T4011
Målmarknadsområde

B/M/T: O/ O/ O
Land eller annat geografiskt område där
leverantören beslutat att göra artilkeln
tillgänglig för köpare. Detta styr inte på
något sätt var köparen kan återförsälja
GTIN till konsumenter.

Kommentar:
Ersätter T0016
Förpackningsnivå.

Ingen

Sätts automatiskt av
GCM.

Ingen

Sätts automatiskt av
GCM.

Ny term som ej är
obligatorisk.

Anges i GCM:
Variantgrundande
artikel

Ny term som är
obligatorisk.

Anges i GCM:
Fakturerbar enhet

B/M/T: O/O/O

T4012 Indikator för
basnivå

Markerar om artikeln är på basnivå eller
ej.
true - basnivå
false - ej basnivå
B/M/T: O/O/O

T4013
Variantgrundande
artikel

T4014 Indikator för
fakturerbar enhet

GTIN för den artikel som den aktuella
artikeln är en variant av.
Används när den aktuella artikeln är en
variant av en tidigare specificerad artikel
som finns i sortimentet. Exempel: En ny
smak av en befintlig läsksort. Referensen
kan användas om den aktuella artikeln
har identisk förpackningstyp, mått och
varumärke som den variantgrundande
artikeln. Observera att termens funktion
endast är att skapa en logisk koppling till
en liknande produkt. All artikelinformation
för produkten måste ändå sändas.
B/M/ T: V/V/Markerar om artikeln är fakturerbar eller
ej.
Om en artikel är beställningsbar ska den
även vara fakturerbar.
true - fakturerbar
false - ej fakturerbar

B/M/T: O/O/O

T4015 Slutdatum för
utgående artikel

Datum då en utgående artikel kommer att
sluta vara tillgänglig för alla beställare.
Artikelns GTIN kan återanvändas 48
månader efter detta datum . För vissa
typer av artiklar, exempelvis modekläder
och färskvaror, finns kortare period.
Termen är obligatorisk för utgående
artiklar.
B/M/T: V/V/V

Ersätter status
Borttagen i GCM.

Konvertering: Sätts
till fakturerbar där
artikeln idag är
beställningsbar, för
övriga nivåer sätts
den till ej
fakturerbar.
Anges i GCM:
Slutdatum för
utgående artikel
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Term

Definition

Förändring för
GCM-användare

Hantering i GCM

T4016 Kodlisteutgivare
för
förpackningsmaterial

Organisation eller myndighet som
hanterar kodlistor för
förpackningsmaterial.

Ingen

Sätts automatiskt av
GCM.

För toppnivå är
Artikelns bredd ett nytt
obligatoriskt fält

Anges i GCM:
Bredd (mm)

Kod: 9SE = GS1 Sweden
B/M/T: O/O/O

T4017 Artikelns bredd

Artikelns bredd. Anges i mm.
För konsumentartikel är bredden =
bredden på den sida som är avsedd för
exponering i
butik.
För icke-konsumentartiklar är bredden =
kortaste sidan.
Se GS1:s "Package Measurement Rules"
för det fullständiga regelverket för
bestämning av en artikels mått.

Kommentar:
Ersätter T3339
Exponeringsbredd
(face), T0022
Förpackningens bredd.

Konvertering: För
toppnivå anges
bredd efter
förpacknings/kollityp.

B/M/T: O/O/O

T4018 Artikelns djup

Artikelns mått från framsida till baksida.
Anges i mm.
För konsumentartikel är djup = djupet på
den sida som inte är avsedd att exponeras
mot konsumenten.
För icke-konsumentartiklar är djup =
längsta sidan.
Se GS1:s "Package Measurement Rules"
för det fullständiga regelverket för
bestämning av en artikels mått.

T4019 Artikelns höjd

B/M/T: O/O/O
Artikelns mått i vertikalled från artikelns
lägsta punkt till dess högsta punkt,
inklusive emballage. Anges i mm.
Om förpackningstypen är en pall (hel- eller
halvpall) ingår pallens höjd i måttet.
Se GS1:s "Package Measurement Rules"
för det fullständiga regelverket för
bestämning av en artikels mått.

T4020 Artikelns
bruttovikt

B/M/T: O/O/O
I artikelns bruttovikt ingår allt
förpackningsmaterial för artikeln. På
pallnivå ingår pallens vikt i bruttovikten.
Anges i gram
B/M/T: O/O/O

T4021 Antal ingående
lav

Antal lager (lav) av inneliggande artikel.
På mellannivå anger termen antalet
basnivåartiklar i höjd i artikeln. Anges i
styck.
På toppnivå anger termen antal lav per
pall, dvs antalet lager av förpackningar på
artikeln.
Obligatoriskt då artikeln är en pall.
Används ej för artiklar på basnivå.

För toppnivå är
Artikelns djup ett nytt
obligatoriskt fält
Kommentar:
Ersätter T3341
Exponeringsdjup,
T0023 Förpackningens
djup.

För toppnivå är
termen Lasthöjd ersatt
av Artikelns höjd.

Anges i GCM:
Djup (mm)
Konvertering: För
toppnivå anges djup
efter
förpacknings/kollityp.

Anges i GCM:
Höjd (mm)

Ersätter T3340
Exponeringshöjd,
T0207 Förpackningens
höjd, T0158 Lasthöjd.
Ingen
Kommentar:
Ersätter T0019
Förpackningens vikt,
T0141 Kollits
bruttovikt.
Nytt för mellannivån
Kommentar:
Ersätter T0193
Packmönster, höjd,
T0159 Lav per pall.

Anges i GCM:
Bruttovikt (g)

Anges i GCM:
Antal lager
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T4022
Klassificeringssystem,
kod

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation

Definition
B/M/T: -/V/V
Kod som anger klassificeringssystemet för
farligt gods och/eller den organisation som
ansvarar för systemet.
Example: ADR

Förändring för
GCM-användare

Hantering i GCM

Ny obligatorisk term på
basnivå om artikeln
klassas som Farligt
gods.

Sätts automatiskt av
GCM då artikel
klassas som farligt
gods.

Ny obligatorisk term på
basnivå om artikeln
klassas som Farligt
gods.

Anges i GCM:
Flampunkt
(anges endast på
basnivå)

Ny obligatorisk term på
basnivå om artikeln
klassas som Farligt
gods.

Anges i GCM:
Kod för begränsad
mängd
(anges endast på
basnivå)

Ny obligatorisk term på
basnivå om artikeln
klassas som Farligt
gods.

Anges i GCM:
Farlighetsnummer
(anges endast på
basnivå)

Ny obligatorisk term på
basnivå om artikeln
klassas som Farligt
gods.

Anges i GCM:
Officiell
transportbenämning
(anges endast på
basnivå)

Ny obligatorisk term på
basnivå om artikeln
klassas som Farligt
gods.

Anges i GCM:
Ospecificerad
transportbenämning
(anges endast på
basnivå)

Ersätter T0142
Artikelmarkeringar.

Anges i GCM:
Artikelmarkeringar,
allergi

B/M/T: O/ O/ O

T4023 Flampunkt

Lägsta temperatur vid vilken ett ämne
avger så mycket brännbara gaser att det
kan ta eld.
B/M/T: O/ O/ O

T4024 Kod för
begränsad mängd

Kod för begränsad mängd enligt ADR.
Koden anger om godset kan undantas
från bestämmelserna i ADR om det
förpackas i
mindre mängder, och i så fall vilka
mängdbegränsningar som gäller.
Ex: LQ0 = Ej begränsad mängd.
Övriga kodvärden enligt ADR.
B/M/T: O/ O/ O

T4025
Farlighetsnummer

ID-nummer för farligt gods som det
fordon som transporterar artikeln (farligt
gods) på väg eller järnväg måste märkas
med.
Märkningen är till för att informera polis,
brandkår etc. om riskerna vid en
eventuell olycka.

T4026 Officiell
transportbenämning

T4027 Ospecificerad
transportbenämning

B/M/T: O/ O/ O
Transportnamn för artikeln (farligt gods).
Används för att beskriva det farliga godset
i exempelvis godsdeklarationen. De
organisationer/myndigheter som reglerar
hanteringen av farligt gods kan
tillhandahålla lista på godtagbara och
korrekta transportnamn.
B/M/T: O/ O/O
Ämnen som inte har en officiell
transportbenämning, men som uppfyller
kriterierna för att
klassificeras som farligt gods ska hänföras
till en passande samlingsbenämning.

B/M/T: O/ O/ O

T4028 Kod för
artikelmarkering,
allergi

Kod som anger vilken diet- eller
allergimärkning som förpackningen är
märkt med.
Termen kan användas så många gånger
som behövs för en artikel.
Aktuell kodlista finns på www.gs1.se.
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Definition

Förändring för
GCM-användare

Hantering i GCM

Ingen

Anges i GCM:
Artikelmarkeringar,
miljö

Termens längd bestämms av kodvärdets
längd.
B/M/T: V/-/-

T4029 Kod för
artikelmarkering, miljö

Kod som anger vilken miljömärkning som
förpackningen är märkt med.
Termen kan användas så många gånger
som behövs för en artikel.
Aktuell kodlista finns på www.gs1.se.
Termens längd bestämms av kodvärdets
längd.

Kommentar:
Ersätter T0142
Artikelmarkeringar.

B/M/T: V/-/-

T4030 Kod för
artikelmarkering, etisk

Kod som anger vilken märkning för etisk
handel som förpackningen är märkt med.
Termen kan användas så många gånger
som behövs för en artikel.
Aktuell kodlista finns på www.gs1.se.
Termens längd bestämms av kodvärdets
längd.

T4031 Kod för
artikelmarkering, fritt
från

B/M/T: V/-/Kod som anger vilken märkning för ämnen
som produkten inte innehåller som finns
på
förpackningen.
Termen kan användas så många gånger
som behövs för en artikel.
Aktuell kodlista finns på www.gs1.se.
Termens längd bestämms av kodvärdets
längd.

Ingen
Kommentar:
Ersätter T0142
Artikelmarkeringar.

Ingen
Kommentar:
Ersätter T0142
Artikelmarkeringar.

Anges i GCM:
Artikelmarkeringar,
etisk

Anges i GCM:
Artikelmarkeringar,
fritt från

B/M/T: V/-/-

T4032 Typ av
utgångsdatum, kod

Anger vilken typ av utgångsdatum som
förpackningen är märkt med i
streckkodsformat.
Kodvärde:
BEST_BEFORE_DATE = bäst före-datum

T4033
Skattemyndighet, kod

B/M/T: -/V/Kod för organisation/myndighet som
ansvarar för skattekodlistan.

Ingen
Kommentar:
Ersätter T0142
Artikelmarkeringar.

Anges i GCM:
Typ av
utgångsdatum

Ingen

Sätts automatiskt av
GCM.

Ingen

Sätts automatiskt av
GCM.

Ingen

Sätts automatiskt av
GCM.

9SE - GS1 Sweden

T4034 Antal olika
ingående
artikelnummer

B/M/T: O/-/Anger hur många olika GTIN på nästa
lägre nivå som ingår i en artikel på mellaneller
toppnivå.
En sortren artikel innehåller 1 GTIN på
nästa lägre nivå. En sammansatt artikel
innehåller 2 eller flera olika GTIN på nästa
lägre nivå.

T4035 Totalt antal
inneliggande
förpackningar

B/M/T: -/ O/ O
Anger det totala antalet artiklar på nästa
lägre nivå som denna artikel innehåller.
B/M/T: -/ O/ O
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Term

Definition

Förändring för
GCM-användare

Hantering i GCM

T4037 Indikator för
konsumentartikel

Markerar om artikeln är en
konsumentartikel eller ej, dvs om den är
avsedd att säljas till slutkonsument eller
ej.

Ny obligatorisk term för
samtliga nivåer.

Anges i GCM:
Konsumentartikel
(endast för bas- och
mellannivå)

Kodvärden:
true - konsumentartikel
false - ej konsumentartikel

Ny obligatorisk term för
samtliga nivåer.

Konvertering: Sätts
till konsumentartikel
för artiklar på
nuvarande
primärnivå (basnivå i
nya versionen), för
övriga nivåer sätts
den till ej
konsumentartikel.
Anges i GCM:
Logistisk enhet

Ny term som är
obligatorisk för
läkemedel.

Konvertering: Sätts
till ej logistisk enhet
för samtliga nivåer.
Prevas erbjuder
hjälp till de kunder
som vill ha det på
något annat sätt och
inte vill sätta värdet
själva.
Anges i GCM:
Nordiskt
varunummer

Ny term som är
obligatorisk för
läkemedel.

Anges i GCM:
Obruten kylkedja
krävs

Ingen

Anges i GCM:
Batchnumrering

B/M/T: O/ O/ O

T4038 Indikator för
logistisk enhet

Markerar om artikeln är en logistisk enhet
eller ej. Med logistisk enhet menas den
artikel som fysiskt levereras från
leverantör till kund.

Kodvärden :
true - logistisk enhet
false - ej logistisk enhet
B/M/T: O/ O/ O

T4039 Nordiskt
varunummer

Nordisk identitet för läkemedel och övriga
sjukvårdsartiklar.
Alla marknadsförda läkemedel i Sverige
måste ha ett nordiskt varunummer på
förpackningen. Det nordiska varunumret
är en sexsiffrig kod som är unik för en viss
förpackning. Syftet är att förpackningen
ska kunna identifieras i alla led i
distributionskedjan, från företagen till
partidistributörer, apotek och myndigheter.
Anges för läkemedel. På
Läkemedelsindustriföreningens hemsida,
www.lif.se, finns mer information.
B/M/T: V/V/-

T4040 Indikator för
obruten kylkedja

Markerar om artikeln kräver obruten
kylkedja eller ej.
Termen är avsedd för läkemedel.
Markerar om artikeln kräver obruten
kylkedja eller ej.
Detta innebär att artikeln aldrig, ens under
en kort period, får förvaras i temperatur
utanför det angivna intervallet.
Kodväre:
UNBROKEN_COLD_CHAIN - obruten
kylkedja
B/M/T: V/V/-

T4041 Indikator för
batchnummer på

Markerar om förpackningen är försedd
med batchnummer i streckkodsformat
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Term

Definition

Förändring för
GCM-användare

förpackning

eller inte.

Kommentar:
Ersätter T0142
Artikelmarkeringar.

Kodvärde:
true - batchnummer
false eller ej ifylld - ej batchnummer

Hantering i GCM

B/M/T: -/V/-

T4042 Hyllbredd

Förpackningens bredd vid exponering i
butik (sida till sida). Anges i millimeter.

Ny term som ej är
obligatorisk.

Anges i GCM:
Bredd i hylla

Är obligatoriskt om pris
angetts.

Anges i GCM:
Pris från

Används endast för butikspackning som är
avsedd för exponering i butik och där
avsedd orientering ger en annan bredd i
hyllan än den uppgift som anges i T4017,
Artikelns bredd.

T4043 Giltighetsdatum
för pris

B/M/T: -/V/Datum då priset träder i kraft, enligt
överenkommelse mellan handelsparterna.
B/M/T: O/O/O

3.2 Utgående termer
Term
T0016 Förpackningsnivå
T0019 Förpackningens vikt
T0022 Förpackningens bredd
T0023 Förpackningens djup
T0055 Måttenhetskvalificerare för
kvantitet
T0141 Kollits bruttovikt
T0142 Artikelmarkeringar

T0152 Artikelinformationsradnummer
T0158 Lasthöjd
T0159 Lav per pall
T0163 Förpackningens volym
T0192 Packmönster, djup
T0193 Packmönster, höjd
T0207 Förpackningens höjd
T2209 Vikt för minsta enhet
T2210 Måttsignifikans för vikt för minsta
enhet
T3339 Exponeringsbredd (face)
T3340 Exponeringshöjd
T3341 Exponeringsdjup
T3351 Utnyttjandegrad av pall
T3363 Leverantörens nummer för artikeln
T3365 Sammansatt indikator

Kommentar
Ersätts av T4010 Artikelnivå.
Ersätts av T4020 Artikelns bruttovikt.
Ersätts av T4017 Artikelns bredd.
Ersätts av T4018 Artikelns djup.
Ersätts av T0311 Måttenhetskvalificerare för förpackningens
innehåll, T0312 Måttenhetskvalificerare för jämförmängd.
Ersätts av T4020 Artikelns bruttovikt.
Ersätts av T4028 Kod för artikelmarkering, allergi, T4029 Kod för
artikelmarkering, miljö, T4030 Kod för artikelmarkering, etisk,
T4031 Kod för artikelmarkering, fritt från, T4032 Typ av
utgångsdatum, kod, T4041 Indikator för batchnummer på
förpackning.
Utgår utan att ersättas.
Ersätts av T4019 Artikelns höjd.
Ersätts av T4021 Antal ingående lav.
Utgår (kan beräknas).
Utgår.
Ersätts av T4021 Antal ingående lav.
Ersätts av T4019 Artikelns höjd.
Utgår.
Utgår.
Ersätts av T4017 Artikelns bredd.
Ersätts av T4019 Artikelns höjd.
Ersätts av T4018 Artikelns djup.
Utgår.
Ersätts av T0172 Leverantörens artikelnummer
Utgår.
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3.3 Termer som bytt namn
Term
Kommentar
T0151
Artikelinformationsdatum
T0152
Artikelinformationsradnummer
T0153
Artikelinformationsradåtgärd
T0189 Indikator för betald
förpackningsavgift

3.4

Hantering i GCM

f.d. T0151 Varucertifikatdatum

Sätts automatiskt av GCM.

f.d. T0152 Varucertifikatradnummer

Sätts automatiskt av GCM.

f.d. T0153 Varucertifikatradågärd

Sätts automatiskt av GCM.

f.d. T0189 REPA-indikator

Anges i GCM:
REPA avgift

Övriga ändringar

Term
T0148 Pantkod

Definition
Kod för pant på förpackningen
Anger vilken pant som gäller för artikeln.
Anges endast då pant används. Termen
kan endast användas om T0277,
Returemballage, indikator anger
förpackningen är returemballage
Kodlista finns på www.gs1.se
Koder: se kodlista T0148

Förändring för
GCM-användare

Hantering i
GCM

Används endast för
returemballage.
Kommentar:
Termen kan endast
användas om T0277,
Returemballage,
indikator anger
förpackningen är
returemballage.

B/M/T: V/V/V

T0157 Tryckkänslighet

Maximalt antal förpackningar i höjd
Maximalt antal artiklar som kan staplas på
varandra utan att varorna skadas. Om den
högsta stapel som kan ställas upp består
av tre förpackningar ska värdet vara 3.

T0280
Produktklasskategori,
kod

B/M/T: -/V/V
Produktklasskategorikod enligt GPC
Anges alltid en gång per artikel. Exempel 1:
'10000051' (= Vinegars)
Används på samtliga artikelnivåer. Om
sammansatt artikel där ingående artiklar
tillhör olika
produktklasser anges den mest signifikanta
klassen.
B/M/T: O/O/O

T0281
Produktegenskapstyp,
kod

Kod som anger egenskapstyp för aktuell
klassificeringskategori
Exempel 1: '20000211' (= Vinegars Brick
Variant)
B/M/T: O/O/O

Används endast för
returemballage.
Var tidigare
obligatorisk på
mellannivå och
toppnivå men är nu
valfri.
Termen är obligatorisk
för alla nivåer och
GPC-kod måste
anges.
Observera att vid
konvertering sätts
artiklar som ej har
GPC-kod till status Ej
klar.

Termen är obligatorisk
för alla nivåer.

Anges i GCM:
Produktklass
kategori, GPC
(anges endast för
basnivå, där den
är obligatorisk)
Konvertering:
Artikeln sätts i
status Ej klar då
GPC-kod ej finns
Anges i GCM:
GPC-attributtyp
(anges endast för
basnivå, där den
är obligatorisk)
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Term

Definition

Förändring för
GCM-användare

Hantering i
GCM

T0282
Produktegenskap, kod

Kod som anger egenskap.

Termen är obligatorisk
för alla nivåer.

Anges i GCM:
GPC-attributvärde

Termen är obligatorisk
för alla nivåer.

(anges endast för
basnivå, där den
är obligatorisk)
Anges i GCM:
Tillgänglig från

Exempel 1: '30002013' (= RICE VINEGAR)
B/M/T: O/O/O

T0076
Tillgänglighetsdatum

För beställningsbar artikel anger termen
från och med vilket datum en artikel kan
beställas.
För ej beställningsbar artikel anger termen
från och med vilket datum en beställning
resulterar i att artikeln levereras enligt
leveransvillkor.
B/M/T: O/O/O

T3361 Antalet
inneliggande artiklar

Antalet ingående artiklar i denna artikel

Ingen

Antalet ingående förpackningar i den
flerpack eller blandad förpackning som
specificeras.

Kommentar:
Termen är obligatorisk
för mellan- och topp
nivån.

B/M/T: -/O/O

Konvertering: Sätt
datum då
artikelns
skickades första
gången.
Sätts automatiskt
av GCM.

