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*Prisbog ID

*Udstedelses
dato

Gyldig start
dato

Gyldig slut dato Gyldig beskrivelse

*Leverandør CVR eller
P-nummer
(intern/Foreign)
*Leverandørnavn

*Leverandør
varenummer

Leverandør
varenummer
variantID

Gyldig start
dato

Gyldig slut dato Gyldig beskrivelse

*Bestillings Enhed

*Netto pris pr.
bestillings Enhed

*Leverandør type

*Prisbog
modtager
CVR

*Prisbog modtager
navn

Minimum quantity 1

Maximum
quantity 1

**Netto pris pr.
bestillings Enhed 2

*Kontrakt / aftale
reference

**Maximum **Netto pris pr.
**Minimum quantity 2 quantity 2
bestillings Enhed 3

Version 6

**Minimum
quantity 3

**Maximum
quantity 3

**Netto pris pr.
bestillings Enhed 4

**Minimum
quantity 4

**Maximum
quantity 4

**Netto pris pr.
bestillings Enhed 5

**Minimum
quantity 5

**Maximum
quantity 5

TrueTrade Prisbog - CSV format - feltbeskrivelser
Version 6

Feltbeskrivelser
VIGTIGT:
Validering:
Bemærk:

Overskrifter må ikke fjernes, og dokumentet skal gemmes som CSV (semikolonsepareret).
Før udfyldelse af vareinformationer skal den eksisterende linje mærket "DET" kopieres et antal gange svarende til antal varer, der skal med i kataloget. Ved at kopiere linjen sikres validering af alle varelinjer.
Hvis teksten "HDR" eller "DET" er markeret med rødt, mangler der indhold i et eller flere af de obligatoriske felter på linjen.
Hvis et feltindhold på linjen er markeret med rødt, mangler der indhold i et eller flere af de felter, der relaterer sig til feltet.
I tekstfelter kan der anvendes tegnene ; "

Hovedoplysninger
Feltnr.

Feltnavn

Felttype

Beskrivelse

OIOUBL feltnavn

ID
Prisbog ID

Obligatorisk /
valgfri
Obligatorisk
Obligatorisk

1
2

OIOUBL klasse

Tekst
Tekst

Fast tekst "HDR"

n/a
ID

CataloguePricingUpdate

3

Udstedelses dato

Obligatorisk

Dato

IssueDate

CataloguePricingUpdate

4

Gyldig start dato

Valgfri

Dato

StartDate

CataloguePricingUpdate.ValidityPeriod

5

Gyldig slut dato

Valgfri

Dato

EndDate

CataloguePricingUpdate.ValidityPeriod

6

Gyldig beskrivelse

Valgfri

Tekst

Description

CataloguePricingUpdate.ValidityPeriod

7

Leverandør ID

Obligatorisk

Heltal

Identifikation af prisbogopdateringen.
Maks. 255 karakterer.
Datoen for, hvornår prisbogen er genereret.
Format yyyy-mm-dd
Datoen for, hvornår prisbogen er gældende fra.
Se afsnittet "Gyldighedsperiode" for nærmere beskrivelse.
Format yyyy-mm-dd
Datoen for, hvornår prisbogen er gældende til.
Format yyyy-mm-dd
Beskrivelse af gyldighedsperioden.
Maks. 512 karakterer.
Identifikation af prisbogudbyderen.
Enten CVR-nummer eller P-nummer (sidstnævnte ved interne leverandører).

EndPointID

CataloguePricingUpdate.ProviderParty

8

Leverandør navn

Obligatorisk

Tekst

Name

CataloguePricingUpdate.ProviderParty.PartyName

9

Leverandørtype

Obligatorisk

Tekst

10
11

Prisbog modtager CVR
Prisbog modtager navn

Obligatorisk
Obligatorisk

Heltal
Tekst

Prisbogudbyderens navn.
Anvendes ikke i TTC men fremgår af arkivet i TrueLink.
Virksomhed med CVR = "Ekstern" - Intern leverandør med samme CVR som
kundens CVR = "Intern" - Udenlandske leverandør uden dansk CVR =
"Foreign"
Kundens CVR nr.

EndPointID

CataloguePricingUpdate.ReceiverParty

Name

CataloguePricingUpdate.ReceiverParty.PartyName

12

Kontrakt / aftalereference

Obligatorisk

Tekst

Kundens navn.
Anvendes ikke i TTC men fremgår af arkivet i TrueLink.
Kontrakt / aftalereference udleveret af kunden.
Maks. 255 karakterer.

EndPointID

CataloguePricingUpdate.ReferencedContract

Feltnr.

Feltnavn

Felttype

Beskrivelse

OIOUBL feltnavn

OIOUBL klasse

1
2

ID
Leverandørens varenummer

Obligatorisk /
valgfri
Obligatorisk
Obligatorisk

Tekst
Tekst

Fast tekst "DET"

n/a

Sælgerens identifikation af varen.
Maks. 254 karakterer fratrukket længden af ExtendedID.
Dvs. hvis ExtendedID er 54 karakterer, må ID maks. være 200 karakterer.

ID

n/a

Linieoplysninger
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CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine
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Leverandørens varenummer
variant ID

Valgfri

Tekst

Variant information.
En prisbog må indeholde flere linjer med samme ID, såfremt der er angivet
forskellig variant information.
Variant informationen kan bruges ved andre pakningsstørrelser – f.eks. 6 i en
pakke, 8 i en anden og 10 i en 3’die, farvevarianter og størrelsesvarianter –
f.eks. sko str. 36, 37, 38, 39 osv. Det er dog vigtigt, at variantenbeskrivelsen
også indføjes i selve varebeskrivelsen – f.eks. rød, sort, blå eller str. 36, str.
37, str 38 osv.
Maks. antal karakterer: Se SellersItemIdentification.ID. Såfremt der anvendes
variant i prisbogen, skal den også anvendes i kataloget, da variant er en del af
varenummeret.

ExtendedID

CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine

4

Gyldig start dato

Valgfri

Dato

StartDate

CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Re
quiredItemLocationQuantity.Price

5

Gyldig slut dato

Valgfri

Dato

EndDate

6

Gyldig beskrivelse

Valgfri

Tekst

7

Bestillings Enhed

Obligatorisk

Tekst

8

Nettopris pr. bestillingsenhed

Obligatorisk

Beløb

Datoen for, hvornår prisbogen er gældende fra.
Se afsnittet "Gyldighedsperiode" for nærmere beskrivelse.
Format yyyy-mm-dd
Datoen for, hvornår prisbogen er gældende til.
Format yyyy-mm-dd
Beskrivelse af gyldighedsperioden.
Maks. 512 karakterer.
Den enhed, der kan bestilles i.
Tilladt indhold: Se listen over enheder.
Nettopris, dvs. pris incl. afgifter til det offentlige samt rabat/gebyr. Den angivne
pris er altid prisen pr. bestillingsenhed. Tilladt indhold for valutakode: DKK.
Tilladt indhold for pris: beløb med 2 decimaler. Eks. 1250,25

CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Re
quiredItemLocationQuantity.Price
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Re
quiredItemLocationQuantity.Price
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Re
quiredItemLocationQuantity.Price
CataloguePricingUpdate.CataloguePricingUpdateLine.Re
quiredItemLocationQuantity.Price

Description
OrderableUnit
PriceAmount

Gyldighedsperiode:
Gyldighedsperioden i Prisbogen benyttes til:


at afgrænse priser og sortiment i en periode



gyldighedsperioden kan benyttes til at fremsende sortiment og prisændringer, som skal have effekt i fremtiden i kommunens katalog



gyldighedsperiode startdato er den dato, hvor sortiment og priser bliver aktiv i kommunens katalog



gyldighedsperiode slutdato er den dato, hvor sortiment og priser ophører i kommunens katalog



benyttes gyldighedsperiode startdato ikke, vil sortiment og priser blive aktiv i kommunens katalog når Prisbogen er helt eller delvis godkendt og publiceret af kommunen



benyttes gyldighedsperiode slutdato ikke, vil sortiment og priser være gyldige indtil en ny Prisbog erstatter eksisterende Prisbog



benyttes gyldighedsperiode på den enkelte varelinje, så vil disse start og slutdatoer være mere betydende end perioden på Prisbog hovedniveau



hvis gyldighedsperiode startdato på varelinje er før gyldighedsperiode startdato på Prisbog hovedniveau, vil gyldighedsperiode startdato på varelinje blive sat til gyldighedsperiode startdato på Prisbog hovedniveau



hvis gyldighedsperiode slutdato på varelinje er efter gyldighedsperiode slutdato på Prisbog hovedniveau, vil gyldighedsperiode slutdato på varelinje blive sat til gyldighedsperiode slutdato på Prisbog hovedniveau



en ny Prisbog med overlappende gyldighedsperiode (dvs. startdato i ny Prisbog er før slutdato i aktiv katalog hos kommunen) vil altid overskrive eksisterende sortiment og priser i kommunens katalog, når Prisbogen er helt eller delvis godkendt og publiceret af kommunen

Mængdekøbspriser:
Det er muligt at udfylde både mindste og højeste antal for mængdekøbspriser.
Det er også muligt kun at udfylde mindste eller højeste antal for nettopriserne. Dette kræver dog, at det er samme angivelse af antal (dvs. mindste eller højeste), der er udfyldt for samtlige nettopriser for den pågældende vare.
Overholdes ovennævnte regelsæt for angivelse af mængdekøbspriser ikke, vil disse blive ignoreret.
Basis nettoprisen, som er den først angivne pris, vil blive benyttet ved antal, som ikke er dækket af intervaller angivet på mængdekøbspriserne.
Angives ingen mindste antal for Basis nettoprisen, er default 1.

Ændringslog:
24-08-2010
23-06-2014
07-05-2019
07-01-2020
16-03-2020

Tilføjet enheder
Tilføjet enheder
Tilføjet Mængdekøbspriser
Engelsk oversættelse
Tilføjet enheder
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