Rekommendation
Tillämpning av OCI och BEAst standarder vid Punch-out
BEAst AB, 2016-06-29

Bakgrund
BEAst har valt att tillsvidare rekommendera punch-out lösningar som bygger på Open Catalog
Interface version 4.0 från 2003 (OCI). Denna rekommendation är en anvisning för hur OCI kan
tillämpas inom bygg- och anläggningsbranschen.

Allmän beskrivning flöde punch-out
Rekommendationen tar sin utgångspunkt i beskrivningen nedan av flödet vid punch-out, se figur 1.
Köparen loggar via sitt inköpssystem in i leverantörens webb-shop (1 och 2). Aktuella produkter läggs
i varukorgen som sedan förs över till köparen (3). Ingen reservation av varor i korgen sker hos
leverantören, dvs varukorgen betraktas som en förfrågan inte en order eller reservation. Baserat på
informationen från varukorgen samt kompletterande information från eget inköpssystem skapar
köparen ett order-meddelande som skickas till leverantören (4). Ordern följs av orderbekräftelse,
avisering och faktura enligt överenskommelse mellan parterna. De edi-meddelanden som utbyts
baseras på standarderna BEAst Supply Material eller BEAst Trade. Kuvertering av meddelanden som
utbyts sker med SBDH.

2016-06-29

Tillämpning
I avsnitten nedan beskrivs BEASt tillämpningsanvisning av OCI. För övriga riktlinjer beträffande
användning och tolkning av OCI hänvisas till
http://www.attsuppliers.com/downloads/OCI_40_EN20030611.pdf.

Inloggning
Hur inloggning till webb-shopen sätts upp styrs av internt regelverk och/eller överenskommelser
mellan parterna. Det är t ex vanligt att leverantören ska kunna kontrollera vilket sortiment och vilka
priser som presenteras för en viss köpare.
BEAst rekommenderar att följande parameter används i inloggningen
USER_NAME

för primäranvändare

PASSWORD

lösenord

SENDER_ID

om sekundär nivå (med t ex GLN-id eller epostadress) används

Övriga parametrar som används i anropet och inbördes ordning bestäms mellan parterna.

Överföring varukorg
För överföringen av varukorgen till köparen rekommenderas att utvalda fält i OCI används enligt
tabellen nedan. I den sista kolumnen anges motsvarande termnummer i meddelanden i BEAst Supply
Material eller BEAst Trade.
Fältnamn

Längd

NEW_ITEMEXT_PRODUCT_ID[n]

40

NEW_ITEM-CURRENCY[n]

5

Beskrivning

Termnummer

BEAst
(OCI)

BEAst Supply Material
eller BEAst Trade

Leverantörens artikelnummer

T0172

(Unique database key for this item
in the catalog)
Ordervaluta(kod)

T6018

(Item currency)
NEW_ITEMDESCRIPTION[n]

40

NEW_ITEM-QUANTITY[n]

15

Artikelbenämning (leverantörens)

T6226*

(Description of the item)
Beställd kvantitet

T0039

(Item quantity)
NEW_ITEMLONGTEXT_n:132[]

∞

Artikelbenämning (leverantörens)

T6226*

alt

alt

Produktinformation

T6037

Kompletterande
produktinformation

(endast BEAst Trade)
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(Long text for the item)
NEW_ITEM-PRICE[n]

15

Pris

T6235

Kundens pris hos leverantören.
(Price of an item per price unit)
NEW_ITEM-PRICEUNIT[n]

5

Pris per enhet

T6722

Minsta antal för pris. (1 för
default)
(Price unit of the item (if empty, 1
is used))
NEW_ITEM-UNIT[n]

3

Enhetskod

T6706

/Förpackning
(Quantity unit for item quantity)
NEW_ITEMCUST_FIELD1[n]

10

NEW_ITEMCUST_FIELD2[n] **

10

NEW_ITEMCUST_FIELD4[n]

20

NEW_ITEMCUST_FIELD5[n]

50

Momssats
(User-defined field)
Konfigureringsvärde
(User-defined field)

Leverantörens GLN-nummer

T0027
(endast BEAst Trade)
T6369
(endast BEAst Supply
Material)
T0009

(User-defined field)
GTIN för identifiering av produktens
unika förpackning

T6225

(User-defined field)
* För produkter med omfattande artikelbenämning kan tillsvidare termnummer T6226 användas för både
NEW_ITEM DESCRIPTION och NEW_ITEM_LONG_TEXT (gäller BEAst Supply Material). Ändringsförslag finns
för införande av T6037 i BEAst Supply Material. Rekommendationen kommer att uppdateras när termen är
införd.
** Uppstår situationer när fältlängden i NEW_ITEM_CUST_FIELD 2 inte motsvarar behovet hos leverantören
eller inte kan hanteras av köparen överenskommer parterna lämplig lösning från fall till fall.

Övrigt
Trusted sites
Köpare uppmanas att innan handel via webb-shop startas med en leverantör förvissa sig om att
leverantörens webb-shop är en sk ”trusted site” i det interna regelverket.
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