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Telefonispecifikation

EDIFACT-meddelande MS 56

MSCONS:D:01B:UN:EAN004

Transaktionen används för överföring av information om utnyttjande av telefonitjänster enligt ett telefoniabonnemang. Varje telefonispecifikation måste referera till
en, och endast en faktura. Faktura avseende telefonitjänster enligt ett telefoniabonnemang överförs enligt affärstransaktionen benämnd "Faktura, baserad på
förbrukning", AT 9.1.1.

Telefonispecifikation, huvud
Följande termer förekommer en gång per telefonispecifikation.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T1191

Telefonispecifikation, identitet

an..17

R

T1192
T0009

Datum för telefonispecifikation
Leverantören

Identitet för specifikation över utnyttjande av
telefoniabonnemang
Datumet då telefonispecifikationen skapades.
Part som definieras som juridisk säljare enligt ett
kommersiellt avtal

Format

Status/villkor

n8
n13

R
R

T0008

Köparen

Part som definieras som juridisk köpare enligt ett
kommersiellt avtal

n13

R

T0089
T0062

Referens till faktura
Fakturadatum

Referens till faktura som denna transaktion hänvisar till. an..17
Datum leverantören skapade fakturatransaktionen
n8

R
R

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT
BGM/1004

Format: CCYYMMDD
Lokaliseringsnummer (GLN)
Om telefonispecifikationen är bokföringsmaterial måste
lokaliseringsnumret kunna härledas till motsvarande namn och adress
under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
Lokaliseringsnummer (GLN)
Om telefonispecifikationen är bokföringsmaterial måste
lokaliseringsnumret kunna härledas till motsvarande namn och adress
under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
Fakturanumret som telefonispecifikationen ska referera till.
Datum då refererad faktura ställdes ut.

DTM+137/C507/2380
SG2/NAD+SU/C082/3039

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Termen obligatorisk enligt grundstandarden (UN/EDIFACT) och innebär
att innehållet i denna affärsterm är detsamma för varje uppkoppling.
Namnet som överförs i affärstermen styrs av vad kunden har uppgivit
som brukare av abonnemanget/telefonen.

SG5/NAD+DP/C080/3036

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Måste återges på samma sätt som i fakturan.
Kan vara olika slag av destinationer beroende på tjänst; samtal, e-mail,
SMS etc

SG6/LOC+17E+91/C517/3225
SG6/LOC+17E/C519/3222

SG2/NAD+BY/C082/3039

SG1/RFF+IV/C506/1154
SG1/DTM+137/C507/2380

Brukare
Följande term förekommer en gång per telefonispecifikation.
Termnr.
*

T0293

Termnamn

Termdefinition

Brukare, namn

En person, organisation, eller annan enhet (inkl en
dator eller datoriserat system) som nyttjar tjänster som
erbjuds av telekommunikationssystem eller av annat
IT-system, för överföring av information.

Format
an..35

Status/villkor
R

Uppkoppling
Följande termer förekommer en gång för varje uppkoppling.
Termnr.
T1193
T1194

Termnamn

Termdefinition

Abonnemangsnummer
Destination

Numret för ett telefoniabonnemang.
Den destination som kopplas upp.

Format
an..30
an..70

Status/villkor
R
R

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan
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Telefonispecifikation, rader
Följande termer förekommer en gång per fakturerad tjänst/produkt för en uppkoppling.
Termnr.

Termnamn

Termdefinition

T0051
T0068

Radnummer
Fakturerad vara/tjänst

T0172

Leverantörens artikelnummer

Radnummer inom transaktionen
Globala Handelsvarunumret (GTIN) för fakturerad vara
eller tjänst
Leverantörens identifikation för en förpackning eller
tjänst.

T0018

Varubenämning

Klartextbenämning av en vara eller tjänst

T0069

Fakturerad kvantitet

Kvantitet som faktureras

T0055

Måttenhetskvalificerare för kvantitet

T1196

Format

Status/villkor
R
D0
D0

2x
an..35
n..15(3)

D0

Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt

an3

D0

Uppkopplingstidpunkt

Starttidpunkten för uppkoppling

n14

R

T1197

Nedkopplingstidpunkt

Tidpunkt för nedkoppling

n14

D0

T0071

Radbelopp

Enhetspris x fakturerad kvantitet

n..18(2)

R

T2022

Totalt skattebelopp

Totalt skattebelopp för angiven skattetyp,
skattekategori och skattesats.

n..18(2)

R

T1198

Öppningsavgift

n..15(4)

D0

R

Kommentarer/villkor/koder

EDIFACT

Löpnummer på raderna inom telefonispecifikationen.
GTIN-13 som identitet på tjänsten/produkten som faktureras. Om termen
används ska enbart någon av termenra T0068 och T0172 användas.
Endast om GTIN saknas.
Om termen används ska enbart någon av termerna T0068 och T0172
användas.
Används enligt överenskommelse.

SG9/LIN/1084
SG9/LIN/C212/7140

Total tid för vissa tjänster som t ex samtalslängd (i sekunder). I andra fall
kan kvantiteten avse annat t ex överföring av data (måttenhet?).
Endast om T0069 avser variabelmåttvara.
Koder:
HUR - timma
MIN - minut
SEC - sekund
PCE - styck (default)
2P - kilobyte
gigabyte
4L - megabyte
Starttid för uppkoppling av telefonitjänst.
Format: CCYYMMDDHHMMSS
Används enligt överenskommelse.
Tidpunkt för nedkoppling av telefonitjänst.
Format: CCYYMMDDHHMMSS
Används enligt överenskommelse.
OBS: I många fall ingår även en sk öppningsavgift i detta belopp.
Belopp exkl moms

SG10/QTY+47/C186/6060

SG9/IMD+F+ANM/C273/7008

SG10/QTY+47/C186/6411

SG10/DTM+44E/C507/2380

SG10/DTM+45E/C507/2380

SG9/MOA+203/C516/5004
SG9/MOA+124/C516/5004

Öppningsavgiften som ingår Radbeloppet, T0071.
För information.

Villkorskoder: R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan
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SG9/PIA+5/C212/7140

SG9/PRI+INF/C509/5118

