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Tekniskt Dokument 

Gäller det tekniska bitarna med Ordererkännandet och Ordern som vi vet är 

det svåra i projektet. Även information om vilken kommunikation Ahlsell kan 

hantera.  

Order  

Viktiga punkter att titta extra på i vår specifikation 

• I BGM finns Ahlsells ordernummer följt av det lagernummer som 

avroparen tillhör. Står det BGM+220+10746291-002' är ordernumret 

10746291 och den som gör inköpet finns på vårt lager 2(Hallsberg). 

• Datum i huvud och på rader avspeglar den dag då godset skall finnas på 

plats hos oss. 

• Notera det som finns om märkningar på sidorna 7, 9, 11 och 27. 

• I NAD+BY sker identifiering av köparen Ahlsell Sverige AB,  

• I BGM visas på vilket sätt vi gör beställningen, till lager, central 

anskaffning, transit över ett Ahlsell lager eller direkt till slutkund. Se mer 

på sid 12 och 34. 

• I NAD+DP sänds information om var godset skall sändas. Vid lagerorder 

och transiteringar skickas Ahlsells lagernummer samt leveransadress i 

klartext. Vid direktleveranser skickas enbart leveransadressen i klartext. 

• Leverantören måste kunna hantera att vi skickar filer i batcher. 

Ordererkännandet  

Viktiga punkter att titta extra på i vår specifikation. 

• Det vi skickar i NAD+SU ska ni svara tillbaka med om vi har fler 

leverantörsnummer på er. 

• Datum skall alltid avspegla den dag när godset finns på den plats som vi 

önskat i ordern. 

• I BGM ska det finnas en statuskod, se sid 4. 

• På LIN skall det skickas med åtgärdskoder, se sid 9. 

• Det radnummer vi skickar i ordern skall spegla radnummer i ordersvaret 

(antingen i LIN eller i RFF på radnivå). 
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• Delleverans, det finns olika sätt att svara på när ni vill delleverera, se sid 

20-21. 

• Vi vill att ni skickar upprepade ORDRSP vid förändringar på ordern. Och 

givetvis när ni gör det använda rätt åtgärdskod på LIN. 

 

Kommunikationssätt som Ahlsell tillhandahåller 

• AS2 

• HTTPS 

• FTP 

• Via vårat VAN Itella 

• OFTP2 

 

Ahlsells UNB  

• 7318270000006 Sverige 

• NO910478656 Norge 

• 003718191538 Finland 


