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Forord 

Norsk veiledning i bruk av EDIFACT ble første gang utgitt februar 1991. Allerede i 
november samme år ble versjon 2 publisert. I 1994 ble det så utgitt en 
oppdateringsversjon. Siden den gang har det skjedd mye når det gjelder både data-
kommunikasjon spesielt og EDI (Elektronisk datautveksling) generelt. Internett er 
blitt “allemannseie”, og det vokser frem nye formater for dataoverføring. Samtidig er 
“electronic commerce” blitt et hett tema internasjonalt. I sin videste form innbefatter 
det alt som kan ha med forretning å gjøre: mekling, varebestilling, varelister, 
kontraktsforhandlinger, betalingsformidling, osv. Det foregår en diskusjon om hva 
man skal kalle dette på norsk, men vi velger ganske enkelt å kalle det for elektronisk 
handel. Til elektronisk handel vil man ikke bare bruke EDI, men flere teknologier: 
www for å søke informasjon, elektronisk post til forespørsler og overføring av 
avtaler, elektronisk skjema til enkle bestillinger og mer tradisjonell EDI til de tunge 
forretningstransaksjonene. Fortsatt vil EDI kreve at man har et standard format som 
kan forstås av applikasjoner i begge ender, og Internett vil nok etter hvert bli en 
vanlig kanal for overføring av EDI-meldinger. Det siste vil avhenge av at man har 
tilstrekkelig sikkerhet. 

I tillegg til elektronisk handel er det også behov for elektronisk overføring til 
administrative formål som i helsevesenet, til innrapportering fra næringslivet til det 
offentlige og til overføringer internt i det offentlige. Dette er ikke handel i tradisjonell 
forstand og vi benytter derfor begrepet elektronisk samhandling som et samlebegrep 
for ulike former for elektronisk interaksjon mellom to eller flere parter ved hjelp av 
elektroniske virkemidler som EDI, www, mm. Begrepet dekker elektronisk handel, 
offentlig administrasjon, helse, mm., og partene kan være forvaltning-forvaltning, 
forvaltning-næringsliv og næringsliv-næringsliv samt innbyggere-forvaltning og 
forbrukere-næringsliv. 

I denne tredje versjonen av veiledningen har vi endret både format, innhold og navn 
på publikasjonen. Navnet er endret til EDI i elektronisk samhandling. Det er flere 
grunner til dette, men de viktigste er. 

• Etter vår oppfatning har EDI en sentral plass i det som omfattes av begrepet 
elektronisk samhandling. Vi ønsker å  markere dette, samtidig som vi 
erkjenner at det finnes andre typer løsninger som er velegnet for sine formål. 

• Elektronisk samhandling er et stort og omfattende område i stadig endring. 
For stort til at vi tør å begi oss ut på en utdypende behandling av alle typer 
løsninger. I denne veiledningen fokuserer vi på bruk av EDI. Vi ønsker på 
denne måten å videreføre tradisjonen fra de tidligere versjoner av 
veiledningen og tilrettelegge for en forenklet innføring og bruk av EDI, samt 
bidra til en ensartet fortolkning og bruk av standarden EDIFACT. 

Når det gjelder format har vi endret dette slik at det forhåpentligvis er lettere 
tilgjengelig for brukerne. I stedet for en stor og kompakt perm har vi valgt å utvikle 
veiledningen som et sett av temabaserte hefter. Denne versjonen av veiledningen 
fremstår derfor mer som en publikasjonsserie. 

 

 

 

                                                                             ii                                                          



EDI i elektronisk samhandling 
Hefte 6: EDIFACT for satsvis EDI 

 

Pr. januar 2000 er det utgitt følgende hefter: 

1. Grunnleggende begreper og teknologier 
Gir en generell oversikt over alternative teknologier for å realisere løsninger for 
elektronisk samhandling, samt plasserer EDI og EDIFACT i forhold til øvrige 
teknologier og gir hjelp til å velge mellom ulike alternative løsninger og 
teknologier. 

2. Implementering av EDI-løsninger 
Gir en oppsummering av erfaringene med realisering av EDI-løsninger, samt 
identifiserer en del viktige problemstillinger og fallgruver man bør være 
oppmerksom på ved innføring av EDI. 

3. Bruk av modellering ved realisering av EDI-løsninger 
Gir en generell oversikt over fagfeltet modellering sett i sammenheng med EDI-
løsninger. Det gis blant annet en grundig genomgang av hvordan 
virksomhetsmodellering kan bidra til å bedre kvaliteten i en EDI-løsning. 

4. Kommunikasjonsløsninger for utveksling av EDI-meldinger 
Gir en oversikt over de krav som bør stilles til kommunikasjonsløsninger for 
utveksling av EDI-meldinger. 

5. Avtaler i et EDI-forhold 
Gir en oversikt over de avtalemessige forhold som bør være tilstede for å sikre 
en utveksling av EDI-meldinger. 

6. EDIFACT for satsvis EDI 
Gir en detaljert innføring i hvordan UN/EDIFACT bør utnyttes for å realisere 
løsninger for satsvis EDI. 

7. EDIFACT for interaktiv EDI 
Gir en detaljert innføring i hvordan UN/EDIFACT bør utnyttes for å realisere 
løsninger for interaktiv EDI. 

8. Meldingssikkerhet i EDIFACT-løsninger 
Gir en generell oversikt over sikkerhet i tilknytning til EDI-løsninger, samt gir en 
detaljert innføring i hvordan sikkerhetsmekanismene i UN/EDIFACT kan utnyttes 
for dette formål. 

9. Overføring av assosierte data i en EDIFACT-løsning 
Gir en generell oversikt over alternative teknologier for å overføre data i andre 
formater i tilknytning til EDI-løsninger, samt gir en detaljert innføring i hvordan 
UN/EDIFACT bør utnyttes for dette formål. 

Hvert av de ovenstående heftene er et selvstendig verk som ikke forutsetter at de 
studeres i sammenheng. Unntaket er det første heftet - Grunnleggende begreper 
og teknologier - som gir en samlet oversikt over fagområdet elektronisk handel og 
administrasjon. Det anbefales derfor at dette heftet studeres innledningsvis, uansett 
hvilke av de andre delene av veiledningen som er av interesse.  
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Hovedmålsettingen med veiledningen er å etablere en oppdatert nasjonal veiledning 
som skal bidra til en forenklet innføring og bruk av EDI, samt en ensartet fortolkning 
og bruk av EDIFACT-standarden. Veiledningen skal også gjenspeile dagens 
situasjon og forventet utvikling innenfor EDI og annen elektronisk samhandling, 
herunder klargjøre hva som ligger i konseptet elektronisk samhandling. Gjennom 
dette ønsker vi at veiledningen skal: 
 rettlede en utvidelse av eksisterende EDI-plattformer, 
 forenkle utviklingen av EDI-anvendelser og dermed bidra til en raskere 

utbredelse og harmonisering av eksisterende prosjekter i offentlig og privat 
sektor, herunder relevante prosjekter i NIN og i IT-programmet for næringslivet. 
 effektivisere utviklingen av EDI ved at man unngår dobbeltarbeid og derved 

redusere kostnadene, 
 redusere potensielle problemer når EDI tas i bruk på tvers av bransjer og 

sektorer, 
 bidra til en rasjonell og effektiv utnyttelse av den nye EDIFACT-standarden 

innenfor nye områder, 
 harmonisere bruken av EDIFACT i Norge, 
 gjøre de ulike deler av EDI-utviklingen mer tilgjengelig og interessant for ulike 

målgrupper, 
 tjene som undervisnings- og opplæringsmateriell. 

De enkelte heftene i veiledningen er utarbeidet av ulike fagmiljøer på oppdrag av 
Norsk EDIPRO. Det faglige ansvaret for veiledningen er tillagt en prosjektgruppe 
bestående av følgende personer 
 Jostein Frømyr, EdiSys AS (prosjektleder) 
 Ellen Brox, NORUT IT 
 Anund Lie, Norsk Regnesentral 
 Olav Jan Hellesø, Statens Forvaltningstjeneste 
 Arild Nybakk, Skandinavisk Transport System AS 
 Finn Eide, Norsk EDIPRO 

De enkelte heftene er videre behandlet i en referansegruppe med representer fra 
ledende virksomheter i Norge. Gjennom dette arbeidet har heftene fått bred støtte 
og tilslutning fra bl.a. Norsk Hydro, Den norske Bank, Kommunenes Sentralforbund 
og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

Norsk EDIPRO tar sikte på å etablere et eget fora som vil bli tillagt ansvar for en 
løpende  vurdering av aktualiteten av de enkelte heftene. På anmodning fra dette 
forumet vil så de enkelte fagutvalg i Norsk EDIPRO være ansvarlig for ajourføring av 
det faglige innholdet. 

Oslo, januar 2000 
Jostein Frømyr 

prosjektleder 
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Dette heftet spesielt 

Dette heftet gir en detaljert gjenomgang av UN/EDIFACT og hvordan denne 
standarden bør utnyttes for å realisere løsninger for satsvis EDI. 

Målsetningen med heftet er å bidra til effektiv innføring og anvendelse av 
UN/EDIFACT for satsvis EDI ved å: 
 harmonisere bruken av EDIFACT i Norge, 
 rettlede en utvidelse av eksisterende EDI-plattformer, 
 forenkle utviklingen av EDI-anvendelser og dermed bidra til en raskere 

utbredelse og harmonisering av eksisterende prosjekter i offentlig og privat 
sektor, 
 redusere potensielle problemer når EDI tas i bruk på tvers av bransjer og 

sektorer. 

I kapittel 1 gies det en overordnet introduksjon til satsvis EDI basert på 
UN/EDIFACT, mens kapittel 2 gir en innføring i de mest sentrale begrepene som 
benyttes i standarden UN/EDIFACT. Disse kapittelene er skrevet for et bredt 
publikum, og kan om ønskelig leses uavhengig av de øvrige kapitlene. De 
resterende kapitlene i dette heftet er utarbeidet for et smalere publikum og gir en 
meget detaljert gjennomgang av de enkelte elementene i standarden UN/EDIFACT. 
Kapittel 3 gir en detaljert presentasjon av de syntaktiske komponenetene som 
utvekslinger, meldinger, segmentgrupper, segmenter, etc., mens kapittel 4 i detalj 
beskriver de reglene som gjelder for innholdet i disse komponentene. I kapittel 5 
gies den en kort introduksjon til enkelte sentrale problemstillinger vedrørende 
innføringen av EDI i en virksomhet. Her belyses blant annet bruken av 
tjenestemeldingen CONTRl for kvittering og avviksrapportering. 

Prosjektgruppen ønsker å rette en spesiell takk til Nils Gunnar Oren og Jostein 
Frømyr, EdiSys AS,  som i hovedsak har ført dette heftet i pennen.  

 
Jostein Frømyr 

prosjektleder 
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1 Innledning 

1.1 Hva er EDI? 

EDI står for Electronic Data Interchange, og i sin mest generelle betydning omfatter 
begrepet dermed all direkte overføring av data fra én datamaskin til en annen. Dette er 
imidlertid en altfor generell definisjon til å være nyttig til noe som helst, så begrepet EDI 
benyttes normalt i en mye snevrere betydning;  

Elektronisk utveksling av strukturert informasjon mellom selvstendige datasystemer i 
form av standardiserte meldinger  

Vi skal knytte noen kommentarer til hvert av de sentrale begrepene i ovenstående 
definisjon: 

 elektronisk utveksling 

Det aller meste av datautveksling mellom ulike datamaskinapplikasjoner foregår i 
dag ved at 1) et dokument skrives ut fra én applikasjon, og 2) en person leser og 
tolker dette dokumentet og registrerer informasjonen i en annen applikasjon, 
vanligvis ved å fylle ut felter i et skjermbilde. 

Dette er ikke EDI. For å kunne kalles EDI må utvekslingen foregå elektronisk. De 
første EDI-løsningene var basert på at data fra én applikasjon ble skrevet ut på 
magnetbånd, som ble transportert til mottakerapplikasjonen hvor dataene ble lest 
inn. I dag foregår imidlertid EDI-basert datautveksling så å si utelukkende ved å 
sende data over telekommunikasjonsforbindelser. 

 strukturert informasjon 

Tradisjonell forretningskommunikasjon kan vi grovt dele i to typer; ustrukturert 
informasjon, som brev, notater, beskjeder etc., og strukturert informasjon, som 
bestillinger, fakturaer, etc., som typisk finnes på skjemaer eller fortrykte formularer. 
Det er den sistnevnte typen som det tradisjonelt dreier seg om når vi snakker om 
EDI. 

 selvstendige datasystemer 

Med EDI mener vi ikke bare utveksling mellom datamaskiner, men direkte mellom 
den/de systemer/applikasjoner som hver av de aktuelle partnere har.  Denne 
prosessen omfatter alt fra fysiske og elektriske forbindelser, nettverksprotokoller, 
metoder for å overføre data til og fra applikasjoner, og opp til struktureringen av 
informasjonen slik at applikasjonene kan nyttiggjøre seg den. 

EDI - slik vi har definert det her - omfatter altså ikke slike former for "elektronisk 
handel" som bestilling via en Web-side på Internett, eller sending av dokumenter 
som elektronisk post, fordi dette er utvekslinger som foregår mellom menneske og 
applikasjon, eller mellom menneske og menneske. 

 standardiserte meldinger 

EDI dreier seg om datautveksling direkte mellom applikasjoner, hvor det ikke skal 
være nødvendig med menneskelig "mellomledd" for å tolke informasjonen som 
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utveksles. Dette oppnås bl.a. med å benytte standardiserte meldinger, dvs. 
elektroniske dokumenter hvor hvert informasjonselement har sin bestemte plass.  

1.1.1 Hvorfor EDI? 

Dagens forretningsliv genererer en mengde papirdokumenter; bestillinger, ordre-
bekreftelser, fakturaer, fraktdokumenter, rapporter/skjemaer  til og fra offentlige myndig-
heter, etc. Selv om de aller fleste både private og offentlige virksomheter i dag benytter 
datamaskinbaserte applikasjonssystemer i sin administrasjon, så er fortsatt det aller 
meste av kommunikasjonen med eksterne partnere basert på utskrift av dokumenter og 
fysisk forsendelse av disse dokumentene til den aktuelle partner. Denne må så i sin tur 
manuelt registrere informasjonen på disse papirdokumentene inn  i sin datamaskin-
applikasjon, til tross for at informasjonen i sin helhet er generert direkte fra avsenderens 
datasystem. Dette er en tidkrevende og kjedelig jobb, som også genererer endel feil.  
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Tilbudsforespørsel
Tilbud

Handelsordre

Ordrebekreftlese
Pakkseddel
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Leverandør Bank

Avregning
Interbank
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Fig. 1.1 Eksempler på forretningstransaksjoner hvor EDI blir benyttet. 

Hensikten med EDI er å kunne unngå utskrift, forsendelse og nyregistrering, ved å la 
datamaskinapplikasjonene selv utveksle den nødvendige informasjon direkte seg i 
mellom. Dette er langfra så enkelt som det kan høres, bl.a på grunn av den store 
variasjonen i måten de ulike datamaskinapplikasjonene er konstruert på.  

1.1.2 Interaktiv EDI 

EDI deles tradisjonelt i to forskjellige typer: 
 Satsvis  EDI 
 Interaktiv EDI (I-EDI) 

Satsvis EDI er en asynkron, en-veis utveksling av informasjon fra en avsender-
applikasjon til en mottaker-applikasjon (vanligvis i form av standardiserte meldinger). 
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Avsender og mottaker arbeider relativt uavhengig av hverandre - avsender foretar sin 
forsendelse uten å vite eller forutsette noen spesiell status eller tilstand for mottaker. 
Dersom avsender skal få vite noe om hvordan hans informasjon er mottatt, må mottaker 
returnere en ny melding i en ny enveis utveksling. 

Ved satsvis EDI dreier det seg ofte om å erstatte papirbasert informasjonsutveksling. 
Alternativet til satsvis EDI er oftest utskrift av dokument, postforsendelse til mottaker, 
samt manuell innregistrering hos mottaker. 

Interaktiv EDI er derimot en to-veis informasjonsutveksling mellom datamaskinapplika-
sjoner, med forespørsler og svar frem og tilbake mellom applikasjonene. Det er altså 
snakk om en dialog mellom applikasjonene. På samme måte som satsvis EDI erstatter 
dokumenter, erstatter interaktiv EDI ofte (men ikke alltid) muntlig informasjonsutveksling 
(telefonsamtale eller tilsvarende). 

Systemer for interaktiv EDI har vært i drift like lenge som for satsvis EDI. De fleste av 
oss er nesten daglig i kontakt med slike systemer: 

 Mellom betalingsterminalene i butikker og banksystemene foregår det informasjons-
utveksling (kontroll av kode og saldo bl.a.). Tilsvarende mellom minibankene og 
banksystemene. 

 Reisebyråene kan ved hjelp av sine EDB-systemer kommunisere med flere eksterne 
datasystemer, for forespørsel etter og bestilling av flybilletter, hotellopphold, mv. 

Interaktiv EDI forutsetter en mye tettere integrasjon mellom de aktuelle applikasjoner 
enn det satsvis EDI gjør. Interaktiv EDI henger også mye tettere sammen med de 
underliggende kommunikasjonslagene (ref. OSI-modellen med 7 lag). Hvilke data som 
trengs/ikke trengs i selve meldingene er  tildels avhengig av hvilke kommunikasjons-
protokoller som benyttes.  

Blant annet derfor er man kommet enda kortere mht. standardisering enn for satsvis 
EDI. Såvidt vites er det bare et fåtall operative systemer innenfor reiseliv (booking av 
flybilletter) som er basert på interaktiv EDIFACT, til tross for at de første utkastene til 
syntaksregler ble publisert allerede i 19921.  

Interaktiv EDI benevnes ofte I-EDI. Når det sies bare EDI eller EDIFACT, uten å 
presisere interaktiv, er det normalt satsvis EDI det dreier seg om. Satsvis EDI 
benevnes også derfor noen ganger som tradisjonell EDI. 

Resten av denne publikasjonen dreier seg om satsvis EDI, bortsett fra at endel av den 
generelle syntaksreglene også gjelder for interaktiv EDI. EDIFACT for interaktiv EDI 
beskrives i en egen del av denne publikasjonsserien. 

1.2 EDI og standardisering 

Inntil for ganske kort tid siden (inntil slutten av 1970-tallet), måtte  elektronisk 
applikasjon-til-applikasjonsutveksling lages fra grunnen av for hver enkelt forretnings-
partner og for hvert system. Slike spesialutviklede løsninger var naturligvis 
ressurskrevende å etablere, og kunne bare bli kostnadseffektive for svært store 
transaksjonsmengder. Selv om man var kommet et stykke på vei med standardisering 
når det gjaldt lavnivå informasjonsoverføring, så fantes det ikke generelle standarder for 

                                                 
1 Formelt vedtatt blir  imidlertid ikke syntaksregler for interaktiv EDIFACT før i versjon 4 av ISO 9735. Elementer 
(segmenter, dataelementer, etc.) for interaktiv EDI kom første gang med i UNTDID-katalogen D.96B. 
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formateringen av selve innholdet i - betydningen av - informasjonen fra en ekstern 
leverandør.  

For de første som begynte med EDI, ble det imidlertid fort klart at det lå store fordeler i å 
få etablert felles, generelle formatregler. Midtveis i 1980-årene hadde det etter hvert 
utviklet seg to slike generelle formater for applikasjon-til-applikasjonskommunikasjon: 
ANSI X121 i Nord-Amerika, og GTDI2 i Europa. Selv om begge disse standardene 
tilfredsstilte mange av behovene til brukerne, så var naturligvis eksistensen av to 
forskjellige "standarder" et problem ved internasjonal handel. Spørsmålet ble tatt opp i 
FN's økonomiske kommisjon for Europa (UN/ECE3, der forøvrig også USA og Canada 
deltar), i en underorganisasjon som kalles WP.44.  I 1985 ble man derfor enige om  å 
sette i gang arbeidet med å utvikle én felles standard basert på den europeiske og 
amerikanske løsning. En egen arbeidsgruppe sammensatt av europeiske  og ameri-
kanske eksperter ble nedsatt og fikk i oppdrag å utarbeide forslag. Første utkast til ny 
standard  ble presentert for ECE i mars 1986 og endelig vedtatt i september samme år 
under betegnelsen UN/EDIFACT5 -. Deretter ble arbeidet satt i gang med utvikling av 
standardiserte retningslinjer for meldingskonstruksjon og bruk av EDIFACT-syntaks, 
som ble vedtatt av ECE i september 1987.     

1.3 EDIFACT-standarden 

"EDIFACT-standarden" er ikke én enkelt standard, men et sett av  ulike regler og  
retningslinjer, samt kataloger over predefinerte datastrukturkomponenter (data-
elementer, segmenter, meldinger).  

Kjernen i EDIFACT er syntaksreglene, som også er definert som en ISO6-standard (ISO 
9735). I tillegg til å inneholde regler om hvordan de enkelte delene i en utveksling skal 
struktureres, inneholder ISO 9735 også  kataloger over de såkalte tjeneste-
komponentene (tjenestesegmenter, etc.). 

I dagligtale benyttes begrepet "EDIFACT" og "EDIFACT-standarden" noen ganger bare 
om selve syntaksreglene. I denne publikasjonen vil vi imidlertid mene hele settet av 
regler og kataloger når vi refererer til "EDIFACT" eller "EDIFACT-standarden". 

1.3.1 Hovedelementene i EDIFACT-standarden 

EDIFACT-standarden er som nevnt et sett av regler, retningslinjer og kataloger over 
datastrukturkomponenter. Noen av disse EDIFACT-elementene er selvstendige 
standarder som blir vedlikeholdt og oppdatert av de organer som har ansvaret.  

For å forenkle situasjonen for brukerne, har imidlertid alle de vesentlige komponentene 
av EDIFACT blitt samlet i ett dokumentasjonssett - UNTDID7

                                                 
1 American National Standards Institute 
2 Guidelines for Trade Data Interchange 
3 United Nations Economique Commision for Europe 
4 Working Party No. 4 on Facilitation of International Trade Procedures 
5 United Nations rules for Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport 
6 International Standards Organization 
7 United Nations Trade Data Interchange Directory 
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UNTDID er idag (pr. 1998) inndelt på følgende måte1: 

Part 1: Introduction 

Part 2: Uniform rules of conduct for interchange of trade data by  
  teletransmission (UNCID) 

Part 3: Terms and definitions 

Part 4: United Nations rules for Electronic Data Interchange for  
  Administration, Commerce and Transport. 

  Ch. 1  Introduction 

  Ch. 2  General information 
   2.1  Establishment of United Nations Standard  
    Message Types  (UNSM) 

2.2 UN/EDIFACT syntax rules (ISO 9735 – latest   
 version) 
   2.3  UN/EDIFACT syntax implementation  

guidelines 
   2.4  UN/EDIFACT message design guidelines 
   2.5  Version/release 

   2.6  General introduction to UNSM descriptions  

Part 5: UN/EDIFACT DIRECTORIES 

Part 6: UN/EDIFACT INTERACTIVE DIRECTORIES 

Hovedelementene i UNTDID (og EDIFACT-standarden) er: 

 Syntaksregler (ISO 9735) 
(Pr. 1998: UNTDID/Part 4/Ch. 2.2: UN/EDIFACT syntax rules) 

Syntaksreglene utgjør selve kjernen i EDIFACT, og beskriver overføringsstruktur 
(dvs. hvordan meldingene skal grupperes når de sendes), regler for komprimering av 
data, samt tegnsett (dvs. de tegn og symboler som kan benyttes). Syntaksreglene 
fastsetter at dataelementene i en melding skal komme i en forutbestemt rekkefølge, 
og ut fra denne rekkefølgen skal man kunne forstå deres betydning. Det er syntaks-
reglene og meldingstypebeskrivelsene som sammen bestemmer rekkefølgen og 
derved betydningen av dataene. 

ISO 9735 er utgitt i 3 versjoner før 1993. Versjon 4, som er en relativt betydelig 
utvidelse/endring, har vært under utarbeidelse lenge, og er i ferd med å bli utgitt når 
dette skrives (ultimo 1998).  

                                                 
1 UNTDID i foreliggende utgave omfatter ennå ikke versjon 4 av syntaksreglene.  Hvorvidt samme inndeling vil bli beholdt 
når versjon 4 innføres, er ennå ikke kjent. All henvisning til deler og kapitler i UNTDID i denne publikasjonen gjelder derfor 
foreliggende utgave, som altså er basert på versjon 3 av EDIFACT-standarden. 
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Første versjon av ISO 9735 ble utgitt i 1988 i en enkelt del. Siste versjon av ISO 
9735 er inndelt i følgende ti deler : 

ISO 9735-1: Syntax rules common to all parts, together with syntax  
   service directoriesfor each of the parts 
ISO 9735-2: Syntax rules spesific to batch EDI 
ISO 9735-3: Syntax rules spesific to interactive EDI 
ISO 9735-4: Syntax and service report message for batch EDI 
   (message type - CONTRL) 
ISO 9735-5: Security rules for batch EDI (authenticity, integrity and 
   non-repudiation of origin) 
ISO 9735-6: Secure authentication and acknowledgement message 
   (message type - AUTACK) 
ISO 9735-7: Security rules for batch EDI (confidentiality) 
ISO 9735-8: Associated data in EDII 
ISO 9735-9: Security key and certificate management message  
   (message type - KEYMAN) 
ISO 9735-10: Security rules for interactive EDI 
Det er lagt opp til at nye deler kan legges til senere. 

 

 Katalogsett over meldinger, segmenter, dataelementer, etc 
(UNTDID/Part 5:  UN/EDIFACT DIRECTORIES) 

Det utgis katalogsett som inneholder spesifikasjon av de enkelte datastrukturkompo-
nentene i en EDIFACT-overføring, samt de viktigste internasjonale kodelistene som 
benyttes.  

 EDMD1 EDIFACT katalog over standardmeldinger (UNSM2-er) 
 EDSD3  EDIFACT segmentkatalog 
 EDCD4  EDIFACT katalog over komposittelementer 
 EDED5  EDIFACT katalog over dataelementer  

  (EDED er et subsett av UNTDED6) 
 EDCL7  EDIFACT kodelistekatalog  

 
 Annen dokumentasjon 

I tillegg til selve syntaksreglene og katalogsettene inneholder også UNTDID annen 
dokumentasjon, som også er en del av "EDIFACT-standarden": 

• Retningslinjer for bruk av syntaksreglene 
(UNTDID/Part 4/Ch. 2.3:  UN/EDIFACT syntax implementation guidelines) 

Inneholder praktisk veiledning for brukere av EDIFACT-syntaksen, vedrørende 
programvare, grensesnitt til applikasjoner, kommunikasjon, samt noe utdyping av 
enkelte deler av syntaksbeskrivelsen.  

Denne delen av EDIFACT finnes bare for versjon 1 -3 av syntaksreglene. For 
siste versjon (versjon 4) er dette stoffet i større grad tatt inn i selve 
syntaksreglene. 

                                                 
1 EDIFACT Data Message Directory 
2 United Nations Standard Message 
3 EDIFACT Data Segment Directory 
4 EDIFACT Data Composite Directory 
5 EDIFACT Data Element Directory 
6 United Nations Trade Data  Element  Directory, også utgitt som ISO 7372 
7 EDIFACT Code Lists 
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• Retningslinjer for meldingskonstruksjon 
(UNTDID/Part 4/Ch. 2.4:  UN/EDIFACT message design guidelines) 
Inneholder veiledning for hvordan meldingstyper skal bygges opp. Mest aktuelt 
for de som konstruerer nye meldinger, men kan være nyttig også for de som skal 
velge blant den floraen av ulike meldingstyper som etter hvert eksisterer. 

• Regler for elektronisk datautveksling ved teletransmisjon (UNCID) 
(UNTDID/Part 2:  Uniform rules of conduct for interchange of trade data 

teletransmission) 
Inneholder generelle anbefalinger/regler for EDI-partnere, bl.a. forslag til noe av 
det en utvekslingsavtale bør inneholde. 

UNTDID utgis både i elektronisk og trykt form. Lettest tilgjengelig er den nok idag på 
Internett. 

 EDIFACT og UNTDID på Internett 

Adresser og innhold på Internett skifter, men pr. juni 1998 kan UNTDID (katalogsettene 
f.o.m. D.95A) finnes på følgende adresse: 

 http://www.unece.org/cefact/ 

Selve syntaksreglene finnes på følgende adresse: 

 http://pc1.gefeg.com/jswg/ 

Forøvrig vil et søk med stikkordet "UN/EDIFACT" (evt. sammen med "UNTDID" og/eller 
andre stikkord) gi tilgang til både UNTDID-katalogene og mye annet interessant stoff. 

1.3.2 Behandling av endringer i EDIFACT 

EDIFACT er en “ung” standard (første versjon av syntaksreglene kom i 1988), og er 
derfor fortsatt gjenstand for betydelige endringer. Endringene kan i hovedsak deles i to 
“klasser”: 

1. Endringer i de grunnleggende syntaksreglene 

Endringer i syntaksreglene håndteres ved at de utgis i nye versjoner. Det er totalt 
utgitt 4 versjoner av syntaksreglenene (ISO 9735): 

1988:  Versjon 1 
1990/91: Versjon 2 
1992: Versjon 3 (teknisk korr. av versjon 2) 
1999: Versjon 4 

Forskjellene mellom versjon 1, 2 og 3 er ikke store, og i de fleste tilfelle kan disse 
versjonene benyttes “om hverandre”. Dette betyr f. eks. at en EDIFACT-løsning 
basert på versjon 2 normalt problemfritt kan motta meldinger fra noen som har basert 
seg på versjon 1. 

Versjon 4 som er en forholdsvis vesentlig revisjon, har vært under utarbeidelse i flere 
år. Selve syntaksreglene foreligger i endelig utgave (pr. juni 1998), og vil etter planen 
bli formelt vedtatt og gjort gjeldende i løpet av 1999. Det vil imidlertid fortsatt ta noe 
tid før katalogdelen av EDIFACT (meldingstypekatalogen, segmentkatalogen og 
dataelementkatalogene) er i henhold til den nye versjonen. På grunn av kravet om 
kompatibilitet “bakover”, vil sannsynligvis eksisterende dataelementer og segmenter 
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fortsatt bli beholdt uendret, selv om de ikke er definert i henhold til regler og 
muligheter i den nye syntaksen. 

Denne publikasjonen dekker i utgangspunktet alle syntaksversjonene. Det er tatt 
utgangspunkt i versjon 4, men der det er vesentlige endringer fra versjon 1,2 eller 3, 
er dette angitt på de aktuelle steder i teksten.  

 Det tar lang tid før alle reglene i nye versjoner av syntaksreglene og katalogene 
får "gjennomslag" i operative systemer. Det må derfor påregnes at det om f. eks. 
5-10 år fortsatt er mange EDI-systemer i drift som er basert på versjon 1 - 3. 

2. Endringer/utvidelser av katalogsettene 

Endringene i katalogene består i hovedsak av at nye elementer kommer inn. Spesielt 
meldingstypekatalogen (EDMD) er blitt utvidet sterkt med nye meldingstyper. For å 
gjøre disse endringene/utvidelsene tilgjengelig, utgis derfor katalogene i nye utgaver 
hvert halvår. Katalogene betegnes med D.97A, D.97B, D.98A, etc. Betegnelsene 
angir utgivelsestidspunkt; D.97A er “vårutgaven” i 1997, D.97B er “høstutgaven” 
samme år, etc. 

Tidligere ble det brukt andre benevnelser; ”vår-katalogen” i 1990 heter 
eksempelvis 90.1.  

Det ble også tidligere skilt mellom to ulike statuser – Draft (utkast) og Standard 
(vedtatt standard). Dette skillet fikk imidlertid aldri noen praktisk betydning, fordi 
det hele tiden skjedde betydelige utvidelser, spesielt mht. antall meldingstyper. 
Det var derfor stort sett alltid Draft-utgavene som ble lagt til grunn for praktiske 
implementasjoner, og fra og med 1994 utgis alle UNTDID-utgavene  med én og 
samme status. 

Listen over utgitte kataloger (katalogsett) ser slik ut (pr. jan 2000): 

  Utgivelses-   Antall 
Katalog tidspunkt Status  meldinger 

89.1  Mars 1989 Draft  1 
90.1  Mars 1990 Standard 2 
90.2  Sept. 1990 Draft  15 
91.2  Sept. 1991 Standard 19 
91.1  Sept. 1991 Draft  34 
92.1  Mars 1992 Draft  51 
93.2  Mars 1993 Standard 27 
S.93A  Nov. 1993 Standard 42 
D.93A  Feb. 1994 Draft  56 
D.94A  Sept. 1994 Draft  68 
D.94B  Sept. 1994 Draft  75 
D.95A  Mars 1995 Draft  101 
D.95B  Sept. 1995 Draft  117 
D.96A  Mars 1996 Draft  125 
D.96B  Sept. 1996 Draft  138  
D.97A  Mars 1997 Draft  143 
D.97B  Sept. 1997   150 
D.98A  Mars 1998   156 
D.98B  Sept. 1998   165 
D.99A  Mars 1999   169 
D.99B  Sept. 1999   180 

Som det fremgår av tabellen ovenfor, var det i startfasen (dvs. første halvdel av 90-
årene) meget høy aktivitet når det gjald definering av nye meldingtyper. Antallet av 
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forskjellige segmenter, dataelementer og kodelister har også øket noe, men ikke i like 
sterk grad som antallet meldinger. 

 
Antall forskjellige segmenter, dataelementer og kodelister (i to forskjellige 
katalogutgaver) fremgår av tabellen nedenfor: 
    
      D.95A D.97A  
Antall segmenter (i EDSD)     107   136 
Antall komposittelementer (i EDCD)    144   174 
Antall (enkle) dataelementer (i EDED)    405   535 
Antall kodelister (i EDCL)     197   227 

1.3.3 Organiseringen av arbeidet med EDIFACT-standarden 

Det internasjonale arbeidet med utvikling av EDI-standarder skjer idag (1998) i regi av 
FN 's økonomiske kommisjon for Europa - UN/ECE1. 

Figuren nedenfor viser de viktigste organer/organisasjoner som er involvert i det 
praktiske arbeidet . 

EBES
UN/EDIFACT Entry Point

TCC
Teknisk koordinering

Støtte grupper
TAG

Meldingsutviklingsgrupper
EEG1 - Handel
EEG2 - Transport
EEG3 - Toll
EEG4 - Bank/finans
EEG5 - Bygg/konstruksjon
EEG6 - Statistikk
EEG7 - Forsikring
EEG8 - Reiseliv
EEG9 - Helse
EEG10 - Trygd og armeidsmarked
EEG11 -  Offentlig administrasjon
EEG12 -  Offentlig Innkjøp 

Spesielle interessegrupper
I-EDI
BIM
Sikkerhet
Fler språklighet

WESEC

BT/WG 65

TC 251

CEN ISSS

ECWS

Prosjekter

TMWG

CDWG

JTC/SC30

Utvikling &
beslutning

CEFACT

ISO

TC 154

CEFACT Rapportørers
Asia

Meldingsutvikling

CSG

Ad-hock grupper (MDR)

Felles
syntaksutvikling

UN/ECE

Committee for Trade

 Kvalitets-
kontroll

Tekniske støttegrupper

EDIFACT
Work Group

LWG

BPAWG

ITPWG

 
Fig. 1.2  Organisasjonsstrukturen bak EDIFACT-standarden  

Som det fremgår, er det en relativt kompleks struktur, med mange ulike organer 
involvert, både på internasjonalt og nasjonalt plan. Fordelen er at dette er med på å sikre 
at EDIFACT-standarden kan bli/vedbli å være verdensomspennende. Ulempen er 
naturligvis at det vil måtte være en del byråkrati i en slik organisering, og at det bl.a. 
derfor tar tid å få implementert endringer. Det er imidlertid betydelig bevissthet omkring 
behovet for forenkling, og UN/EDIFACT-systemet er allerede en av de raskest 
arbeidende globale standardiseringsorganisasjoner, med publisering av endringer hver 
6. måned. Individuelle forandringer tar det i dag (1998) minst 8 - 12 måneder å 

                                                 
1 United Nations Economic Commission for Europe 
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implementere, men det eksisterer planer om å få redusert denne tiden ned til det halve 
(4 - 6 mndr.). 
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2 Introduksjon til EDIFACT 

2.1 Meldinger  

Meldingen er den sentrale enhet i EDIFACT. En EDIFACT-melding tilsvarer ofte et 
papirdokument som tradisjonelt oversendes mellom handelspartnere, for eksempel en 
faktura eller en bestilling. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle. I noen tilfeller kan f. eks. en 
melding bare utgjøre en del av et tradisjonelt forretningsdokument, og i andre tilfeller kan 
den representere flere dokumenter. Sammenligningen med papirdokument gir likevel et 
representativt bilde av hva en EDIFACT-melding er. 

 
  Statoil Norge AS 

Postboks 1176 Sentrum 
0107 Oslo 
 

 
F a k t u r a  

Nr 
012965987 

 Dato 
16.01.98 

Betalingsfrist 
02.02.98 

Hans G. Nilsen 
Oscar Wistings vei 76 
1472 Fjellhamar 

Konto-id 
23097654378 

Korttype og nr. 
PERSONKORT     940987654 

 
Dato Kl. Salgssted Vare Kvantum Pris/Enh Eks. MVA MVA Brutto 
20.12.97 16:04 Lørenskog Bensin 97 45,59 LTR 9,090 336,92 77,49 414,41
27.12.97 10:46 Lørenskog Bensin 97 35,29 LTR 9,090 260,80 59,99 320,79
10.01.98 12:48 Lørenskog Bensin 97 50,01 LTR 9,240 375,68 86,41 462,09
 
 
 
 
 

      

       
 
SUM NOK 

  Eks. MVA 
973,40

MVA 
223,89

 Brutto 
1.197,29

   
1.197,29

Fig. 2.1  Eksempel på faktura. Fakturaeksemplet er kopiert fra en virkelig faktura (men navn,  
konto-id, kortnr. etc. er naturligvis endret).  

Vi skal benytte eksempelfakturaen i figur 2.1 til å gi en første forklaring på 
hovedstrukturen og hovedelementene i en EDI-versjon av denne fakturaen - en 
EDIFACT-melding. 

 Først skal vi merke oss at fakturaen har en naturlig inndeling i tre deler: 

1. Hodeseksjon, som inneholder navn og adresse til den som skal betale, fakturanr, 
betalingsfrist, og andre opplysninger som er felles for hele fakturaen. 

2. Detaljseksjon, som består av et antall repeterende linjer som beskriver hva som blir 
fakturert 

3. Sammendragseksjon, som inneholder totalbeløp og evt. andre totaler fra 
linjeseksjonen. 
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Dernest kan vi legge merke til at de enkelte informasjonselementene på fakturaen er 
gruppert. Ofte benyttes det fortrykte formularer som inneholder "bokser" med fortrykt 
tekst i. Verdien som fylles ut på utskriftstidspunktet, ville vi kanskje ikke forstå meningen 
med uten at den fortrykte teksten var der. Det er med andre ord flere av verdiene på 
fakturaen som er tett knyttet til andre verdier. I linjeseksjonen er for eksempel  verdien 
'45,59' knyttet både til verdien 'Kvantum' i "overskriftslinjen", og til 'LTR' i feltet rett bak. 
Begge de sistnevnte verdier bidrar til å fortelle hva slags tall '45,59' er. 

Noen ganger er slik tilleggsinformasjon til visse felter utelatt. I linjeseksjonen står det på 
hver linje angitt et tidspunkt, men det er ikke angitt hvilket tidspunkt det dreier seg om 
(overskriftslinjen forteller bare at det er 'Dato' og 'Kl' det dreier seg om). Likevel er det 
svært få som ikke ville forstå at det dreier seg om tidspunktet for fylling av bensin. Her er 
vi imidlertid inne på noe av det som gjør at en EDI-faktura blir noe mer komleks og 
omfattende enn en papirversjon. Fordi datamaskinapplikasjoner ikke har samme 
tolkningsevnen som et menneske har, må vi på EDI-fakturaen angi all informasjon med 
en høyere grad av presisjon en på et tilsvarende papirbasert dokument. Derfor må vi 
ikke bare angi at tegnsekvensen '20.12.97' er en dato, men vi må også angi hva slags 
dato det er. 

Fakturaeksemplet (som altså er kopi av en virkelig faktura) inneholder flere eksempler 
på utelatt men nødvendig tilleggsinformasjon. Det står ingen steder at det er 'Statoil 
Norge AS' som har utstedt fakturaen, og at det er 'Hans G. Nilsen' som skal betale den. 
Likevel er det åpenbart for alle (i hvert fall alle som bor i Norge) at det er  'Hans G. 
Nilsen' som har kjøpt bensin av 'Statoil Norge AS', og ikke omvendt. Men igjen; slik 
"forståelse" kan vi ikke regne med at en datamaskinapplikasjon har. På en evt. EDI-
versjon av denne fakturaen må vi derfor knytte tilleggsverdier til både 'Hans G. Nilsen' og 
'Statoil Norge AS', som forteller helt utvetydig "hvem som er hvem". 

2.2 Meldingskomponenter 

En EDI-utgave av eksempelfakturaen over kalles en melding. Dersom altså 'Statoil 
Norge AS' skulle belaste  'Hans G. Nilsen' (for bensinen han hadde tatt ut på kortet sitt) 
ved hjelp av EDI, og dermed slippe å skrive ut faktura og sende denne  i posten, ville det 
skje ved å overføre en EDI-melding (dvs. en "elektronisk" faktura) fra Statoil til Hans G. 
Nilsen. (At det kanskje ikke er så realistisk at privatpersonen Hans G. Nilsen skulle være 
innehaver av utstyr og programvare til å kunne ta imot en slik melding, bryr vi oss mindre 
om i denne omgang). 

Denne meldingen ville være bygget opp av segmenter, og hvert segment ville være satt 
sammen av dataelementer - enkeltstående og/eller sammensatte (såkalte kompositt-
elementer). Vi kan illustrere denne oppbyggingen som i figuren nedenfor. 

 

 

                                                                             12                                                          



EDI i elektronisk samhandling 
Hefte 6: EDIFACT for satsvis EDI 

Melding

Segment Segment Segment

Dataelement *) Komposittelement Dataelement *)

*) Enkeltstående dataelement eller komposittelement

Delelement Delelement Delelement

 

Fig.2.2: Hovedstruktur i en EDIFACT-melding 

2.2.1 Segmenter 

Segmentene i en EDIFACT-melding kan vi se på som grupper av informasjonsenheter 
som naturlig hører sammen. I EDIFACT-varianten av eksempelfakturaen vår ville f.eks. 
navn og adresse til fakturamottaker naturlig utgjøre et segment.  

Navn og adresse til fakturamottaker ville kunne være angitt slik i en EDIFACT-
utgave av eksempelfakturaen vår: 

NAD+BY+Hans G. Nilsen:Oscar Wistings vei 76:1472 
Fjellhamar’ 

NAD er segmentmerket (segmentets identifikasjon), mens BY1 er en kode som 
angir at det etterfølgende er navn og adresse på kjøper . 

Generelt - hvis vi sammenligner med fortrykte/skjemabaserte dokumenter - vil et 
segment i en EDIFACT-melding ofte svare til en "boks" på dokumentet, for eksempel en 
"navn-og-adresse"-boks, eller en boks for angivelse av betalingsbetingelser.  

Et av de bærende prinsipper i EDIFACT er at enkeltkomponentene, dvs. segmenter og 
dataelementer, skal kunne brukes som "byggeklosser". Segmentene (og de andre 
"byggeklossene") i EDIFACT er derfor predefinert i et endelig antall varianter. Totalt 
finnes det idag (1998) ca. 140 forskjellige segmenter til bruk i satsvis EDI (tjeneste-
segmenter ikke inkludert, se senere).  

Som det fremgår av fig. 2.2,  er segmentene bygget opp av en samling dataelementer 
(se nedenfor). 

                                                 
1 For de som er vant med "vanlige" programmeringsspråk, databaser og datamodellering kan det nok være litt forvirrende 
at koden BY er en del av segmentet.  Det er jo faktisk denne koden (kvalifikatoren) som svarer til "feltnavnet", og det kan 
kanskje virke litt bakvendt at den er gjort til en del av selve innholdet av feltet. 
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2.2.2 Enkle dataelementer  

Den minste "byggeklossen" i EDIFACT kalles dataelementer. Fordi vi også har sammen-
satte dataelementer (se nedenfor), benyttes betegnelsen enkle dataelementer når vi skal 
presisere at det dreier seg om denne minste komponenten.  

Et enkelt dataelement er en predefinert informasjonsenhet som kan inneholde bare én 
verdi - tall eller tekst. Antall tegn i et enkelt dataelement kan imidlertid variere - fra 1 til 
flere hundre. Svært mange av dataelementene er imidlertid beregnet på å inneholde 
kodeverdier, og trenger derfor ikke bestå av svært mange tegn. 

På fakturaeksemplet vårt er navnet på fakturamottaker (Hans G. Nilsen), siste dato for 
betaling (02.02.98), og literantallet på fakturalinjene (45,59 etc.), eksempler på verdier 
som i EDIFACT er representert ved enkle dataelementer. 

Et enkelt dataelement kalles et enkeltstående dataelement hvis det inngår ”alene” i et 
segment (dvs. ikke er en del av et komposittelement), mens det kalles et delelement hvis 
det inngår som en del av et komposittelement (se nedenfor). 

2.2.3 Komposittelementer 

EDIFACT opererer også med en informasjonsenhet som kalles komposittelement. Et 
komposittelement er bygget opp av to eller flere enkle dataelementer (normalt 2 - 5). De 
enkelte dataelementene i et komposittelement kalles delelementer. 
Komposittelementene er også predefinerte enheter, og finnes idag i et antall av ca. 200.  

Et komposittelement skal i utgangspunktet representere kun én hovedverdi, og  består i 
tillegg av et antall tilhørende enkeltverdier, som er med på å presisere hovedverdien. I 
fakturaeksemplet vårt kunne f. eks. ”boksen” med Konto-id i vært representert med et 
komposittelement med to delelementer. Det ene delelementet kunne inneholde selve 
konto-id’en (23097654378), mens det andre delelementet kunne inneholde en verdi som 
fortalte at tallet 23097654378 var en konto-identifikasjon  

Det har fra starten av vært liten konsistens i hva som er blitt definert som 
komposittelementer. Det kan derfor være vanskelig å gi en intuitiv  forståelse av 
forskjellen mellom segmenter og komposittelementer, med basis i de kompositt-
elementer og segmenter som er i bruk i dag. Det er imidlertid nå i ferd med å bli 
etablert klare regler for definisjon av nye komposittelementer (se senere). 

2.3 Eksempel på EDIFACT-faktura 

Uten å gå i detalj mht. forklaring, skal vi her angi hvordan en EDIFACT-versjon av 
fakturaen vår ville kunne se ut. Det må understrekes at det er flere måter å gjøre dette 
på, og nedenstående er kun ment som et eksempel for å illustrere hvordan en 
EDIFACT-melding kan se ut. 

UNH+1+INVOIC:D:93A:UN’BGM+380+012965987’DTM+137+19980116:102
’PAI+1::42’NAD+BY+++Hans G. Nilsen+Oscar Wistings 
vei 76+Fjellhamar++1472+NO’RFF+ZZZ:940987654’RFF+ADE:2309765
4378’NAD+SU+++Statoil Norge AS+Postboks 1176 Sentrum+OSLO++0
107+NO’FII+BF+99998877777’PAT+3’DTM+13:19980202’LIN+1’IMD+F+
+:::Bensin 97’QTY+47:45,59:LTR’DTM+35:199712201604:203’MOA+2
03:336,92’PRI+AAB:9,09::SRP:1:LTP’ 
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LOC+1+:::Lørenskog’ TAX+7+VAT++336,92++S’MOA+124:77,49’ 
LIN+2’IMD+F++:::Bensin 97’QTY+47:35,29:LTR’DTM+35:1997122710
46:203’ MOA+203:320,79’ PRI+AAB:9,09::SRP:1:LTP’ 
LOC+1+:::Lørenskog’TAX+7+VAT++260,80++S’MOA+124:59,99’ 
LIN+3’IMD+F++:::Bensin 97’QTY+47:50,01:LTR’DTM+35:1998011012
48:203’ MOA+203:462,09’ PRI+AAB:9,24::SRP:1:LTP’ 
LOC+1+:::Lørenskog’TAX+7+VAT++375,68++S’MOA+124:87,41’ 
UNS+S’CNT+2+3’MOA+9:1197,29’TAX+7+VAT++973,40++S’MOA+124:223
,89’UNT+44+1’ 

Fig. 2.3 EDIFACT-versjon av fakturaen i fig. 2.1 (meldingstype = INVOIC). Uthevet skrift er data 
som finnes på papirfakturaen. 

I tabellen nedenfor er hvert segment spesifisert for seg, med forklaring på hvilken 
informasjon som er lagret i hvert segment. 

  
UNH+1+INVOIC:D:93A:UN’ Meldingshode 

BGM+380+012965987’ Fakturanummer 

DTM+137+19980116:102’  Fakturadato  

PAI+1::42’ Faktura betales ved direkte betaling til 
bankkonto 

NAD+BY+++Hans G. Nilsen+ 
Oscar Wistings vei 76+ 
Fjellhamar++1472+NO’ 

Kjøper 

RFF+ZZZ:940987654’ Referanse til kundens kortnummer 

RFF+ADE:23097654378’ Referanse til kundens kontonumer hos Statoil

NAD+SE+++Statoil Norge AS 
+Postboks 1176 Sentrum+Oslo+
+0107+NO’ 

Statoil som selger 

FII+BF+99998877777’ Statoils bankkontonummer 

PAT+3’ '3' betyr: Betaling skal skje på angitt dato 

DTM+13:19980202’ Forfallsdato 

LIN+1’ Første varelinje 

IMD+F++:::Bensin 97’ Varebeskrivelse 

QTY+47:45,59:LTR’ Fakturert kvantum 

DTM+35:199712201604:203’ Salgsdato og tid 

MOA+203:336,92’ Varelinjebeløp inklusive  mva 

PRI+AAB:9,09::SRP:1:LTP’ Utsalgspris inklusive mva per liter 

LOC+1+:::Lørenskog’ Salgssted 

TAX+7+VAT++336,92++S’ Mva grunnlag 

MOA+124:77,49’ Mva beløp 

LIN+2’ Andre varelinje 
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IMD+F++:::Bensin 97’ Varebeskrivelse 

QTY+47:35,29:LTR’ Fakturert kvantum 

DTM+35:199712271046:203’ Salgsdato og tid 

MOA+203:320,79’ Varelinjebeløp inklusive  mva 

PRI+AAB:9,09::SRP:1:LTP’ Utsalgspris inklusive mva per liter 

LOC+1+:::LØRENSKOG’ Salgssted 

TAX+7+VAT++260,80++S’ Mva grunnlag 

MOA+124:59,99’ Mva beløp 

LIN+3’ Tredje varelinje  

IMD+F++:::Bensin 97’ Varebeskrivelse 

QTY+47:50,01:LTR’ Fakturert kvantum 

DTM+35:199801101248:203’ Salgsdato og tid 

MOA+203:462,09’ Varelinjebeløp inklusive  mva 

PRI+AAB:9,24::SRP:1:LTP’ Utsalgspris inklusive mva per liter 

LOC+1+:::LØRENSKOG’ Salgssted 

TAX+7+VAT++375,68++S’ Mva grunnlag 

MOA+124:87,41’ Mva beløp 

UNS+S’ Seksjonsskille (mellom detalj- og 
sumseksjon) 

CNT+2+3’ Antall varelinjer som inngår i fakturaen 

MOA+9:1197,29’ Totalt fakturabeløp 

TAX+7+VAT++973,40++S’ Mva grunnlag 

MOA+124:223,89’ Total mva 

UNT+44+1’ Meldingshale 
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3 Utvekslingsstrukturer 

3.1 Notasjon  

Ved beskrivelse av meldings- og meldingskomponentstrukturer i EDIFACT benyttes en 
bestemt notasjon. Eksempelvis ser første del av beskrivelsen av tjenestesegmentet UNB 
slik ut:  

UNB    INTERCHANGE HEADER 
Function: To identify an interchange. 
POS   TAG    Name                                         S   R Repr.    Notes 
010    S001   SYNTAX IDENTIFIER                            M   1             1 
       0001    Syntax identifier                           M      a4 
       0002    Syntax version number                      M      an1 
       0080    Service code list directory version number  C      an..6 
       0133    Character encoding, coded                   C      an..3 
020    S002   INTERCHANGE SENDER                           M   1             2 
. . . . . . . . . 

De ulike elementene i denne beskrivelsen har følgende betydning: 

POS Posisjonsnr. Linjene uten posisjonsnr. er en detaljspesifikasjon av den 
posisjonen de står under. 

TAG Elementets primære identifikator, eller referansenr. Hver type komponent 
har TAG med et bestemt format  

 (X = vilkårlig bokstav (A-Z), 9 = vilkårlig tall): 

 Segmenter:    XXX  
 Tjenestesegmenter:   UXX    

 Komposittelementer:   C999  
Tjenestekomposittelementer:  S999 

 Enkle dataelementer:   9999  
Tjenesteelementer:    0999 

Name Elementets navn/betegnelse 

S Status, som kan ha to verdier: 

M =  påkrevet (Mandatory), som betyr at elementet alltid skal være 
med1. 

C =  betinget (Conditional), som betyr at elementet ikke alltid må være 
med.  

For elementer med status C kan det i noter være angitt nærmere instruksjoner om når 
elementet skal være med eller ikke (se Notes nedenfor). 

 Statusen gjelder innenfor den enheten den er definert i, dvs. at: 

                                                 
1 “Å være med” betyr at elementet må inneholde data, når den aktuelle meldingen overføres. 

                                                                             17                                                          



EDI i elektronisk samhandling 
Hefte 6: EDIFACT for satsvis EDI 

 Et delelement med status M må være med hvis komposittelementet 
det tilhører er med. 

 Et enkeltstående dataelement eller komposittelement med status M 
må være med hvis segmentet det tilhører er med. 

 Et segment med status M må være med hvis det tilhører en 
segmentgruppe som  er med, eller hvis det ikke tilhører noen 
segmentgruppe. 

 En segmentgruppe med status M må være med hvis den tilhører en 
annen segmentgruppe som  er med, eller hvis den ikke tilhører noen 
annen segmentgruppe. 

R Repetisjonsfaktor, dvs. antall ganger elementet kan forekomme etter 
hverandre. R = 1 betyr at elementet bare skal forekomme én gang (dvs. at 
det ikke skal repeteres). 

Repr. Format (representasjon). Følgende koder benyttes: 
a Alfabetisk felt. Kan inneholde bokstaver og andre grafiske tegn 

(kinesiske skrifttegn etc.), men ikke tall.  
n Numerisk felt. Kan inneholde tall og kontrolltegn, som f.eks.  

desimaltegn (komma eller punktum) og fortegn (minustegn). 
an Alfanumerisk felt. Kan inneholde bokstaver, tall og andre grafiske 

tegn. 

Feltlengden angis ved et tall bak koden for felttype. Eksempler: 
a3 Alfabetisk felt med fast lengde på 3 tegn. 
an..35 Alfanumerisk felt med variabel lengde på  maksimalt 35 tegn. 
n..12 Numerisk felt med variabel lengde på maksimalt 12 tegn.  

NB: Desimaltegn og fortegn regnes ikke med når lengden 
kalkuleres. 

Notes Spesielle betingelser eller andre bemerkninger knyttet til elementet eller 
bruken av det.  

 En spesiell type noter er de såkalte avhengighetsnoter (Dependency 
notes). Avhengighetsnoter eksisterte ikke før i  versjon 4 av 
syntaksreglene1. Følgende koder gjelder for disse: 

 D1 Én og bare én 
 D2 Alle eller ingen 
 D3 Én eller flere 
 D4 Én eller ingen 
 D5 Hvis først, så alle 
 D6 Hvis først, så minst én til 
 D7 Hvis først, så ingen av de andre 

  

                                                 
1 ISO 9735 
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3.2 Utvekslinger 

All dataoverføring i EDIFACT skjer ved å sende utvekslinger fra en avsender til en 
mottaker. Uansett hvor liten datamengde som skal overføres, må den “pakkes inn” i en 
utveksling.  

Figuren nedenfor gjengir den generelle stukturen, slik denne er definert i siste versjon av 
EDIFACT-standarden (ISO 9735, versjon 4). 

 

Fig.3.1 Hovedstrukturen i en EDIFACT-utveksling, slik den er definert i ISO-9735 (versjon 4) 
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 En utveksling er det øverste strukturelle nivået som EDIFACT spesifiserer for satsvis 
EDI. En utveksling består av en eller flere meldinger eller (meldings-) grupper1, 
omgitt av tjenestesegmentene utvekslingshode (UNB) og utvekslingshale (UNZ). 

En utveksling kan altså gjerne bestå av bare én melding. Men blant annet for å 
effektivisere bruken av kommunikasjonslinjer vil man ofte samle opp et antall meldinger 
før de sendes til en mottaker. Hvis vi sammenligner med et papirbasert system, kan vi si 
at utvekslingen representerer konvolutten som dokumentene (=meldingene) sendes i.  

EDIFACT spesifiserer ikke hvordan utvekslingene overføres. Selve kommunika-
sjonsløsningen er altså ikke en del av EDIFACT-standarden, og i prinsippet kan 
derfor EDIFACT-utvekslinger overføres ved f. eks. å sende disketter eller 
magnetbånd i posten.  

I praksis foregår så og si all EDI i dag ved dataoverføring via telekommunika-
sjonssamband. EDIFACT er i utgangspunktet uavhengig av de kommunikasjons-
protokoller og -nettverk som benyttes (men de EDI programvareprodukter som 
finnes på markedet er ikke nødvendigvis det). 

Aktuelle kommunikasjonsløsninger og problematikken omkring disse er 
behandlet i en egen del av denne publikasjonsserien. 

3.2.1 Grupper 

EDIFACT tilbyr  et strukturnivå mellom utveksling og melding; (meldings-)grupper, som 
rett og slett er en samling av meldinger. Før versjon 4 av syntaksen het det 
Meldingsgruppe, fordi det kun var meldinger som kunne inngå i en gruppe. I henhold til 
versjon 4 kan også en (meldings-)gruppe inneholde såkalte pakker, og derfor ble 
Meldingsgruppe omdøpt til Gruppe. Det er valgfritt å benytte (meldings-)grupper i 
utvekslinger, men hvis det benyttes, så må samtlige meldinger i en utveksling grupperes.  

                                                 
1 Fra og med versjon 4 av EDIFACT-standarden (dvs. ISO 9735)  kan også en EDIFACT-utveksling inneholde såkalte 
pakker av assosierte data (bilder, etc.). Gruppene er  ikke lenger nødvendigvis bare grupper av meldinger; de kan også 
inneholde slike såkalte pakker. Begrepet Meldingsgruppe er derfor erstattet av Gruppe. 
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1) eller segmentgruppe

Utveksling

GruppeUNBUNA Gruppe Gruppe UNZ

MeldingUNG Melding Melding UNE

Segment 1)UNH Segment 1) Segment 1) UNT

 

Fig. 3.2 Hovedstruktur EDIFACT-utveksling (når (meldings-)grupper benyttes) 

 En Gruppe er en valgfri struktur som består av én eller flere meldinger (og/eller én 
eller flere pakker1), omgitt av tjenestesegmentene gruppehode (UNG) og gruppehale 
(UNE).  

Gruppestrukturen har til nå vært svært lite brukt i praksis.  

3.2.2 Tjenestesegmenter 

I tillegg til de data som skal oversendes, vil en utveksling inneholde styrings- og kontroll-
informasjon som gjør det mulig for mottaker å behandle utvekslingen og meldingene på 
en riktig måte. Denne informasjonen oversendes i spesielle segmenter som kalles 
tjenestesegmenter.  

De fleste tjenestesegmenter opptrer i par, og innleder og avslutter den 
strukturkomponenten de er definert for. I satsvis EDI har vi følgende par av 
tjenestesegmenter: 

UNB - UNZ: Utvekslingshode og -hale 
UNG - UNE: (Meldings-)gruppehode og -hale 
UNH - UNT: Meldinghode og -hale 
UGH - UGT: Anti-kollisjons segmentgruppehode og -hale2

I tillegg er det i EDIFACT mulig å benytte en spesiell tegnsekvens som innledning til hver 
utveksling. Denne tegnsekvensen benevnes som tjenestetegnspesifikasjonen, og består 

                                                 
1 Pakker er ulike former for binærkodet informasjonselementer, som bilder, lyd, mv. Overføring av pakker (assosierte data) 
i EDIFACT behandles i en egen del av denne publikasjonsserien. 
2 Finnes kun fra og med versjon 4 av EDIFACT-standarden.  
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av UNA og seks påfølgende tegn.  Disse seks tegnene angir hvilke skilletegn og evt. 
desimaltegn som er benyttet i utvekslingen. 

Tjenestetegnspesifikasjonen benevnes ofte som "UNA-segmentet". Det er 
imidlertid ikke et "vanlig" segment som består av dataelementer adskilt med 
elementskilletegn. Tjenestetegnspesifikasjonen er rett og slett en  tegnsekvens 
på 9 tegn som kan - men ikke må - innlede en utveksling. 

3.2.3 Skilletegn 

En EDIFACT-utveksling består altså av en eller flere meldinger. Meldingene består av en 
rekke segmenter, som igjen består av dataelementer. Hver av disse dataelementene og 
segmentene har sin forhåndsdefinerte plass i meldingen. For å skille de enkelte 
komponentene i en melding fra hverandre, benyttes det spesielle skilletegn. 
Standardverdiene for disse skilletegnene er: 

+  Skilletegn mellom dataelementer (enkeltstående elementer eller komposittelementer) 
i et segment 

* Skilletegn mellom repeterende dataelementer 

: Skilletegn mellom delelementer i et komposittelement’ Avslutningstegn for et 
segment 

Det er mulig å benytte andre tegn enn disse standardverdiene (ved angivelse i 
tjenestetegnspesifikasjonen UNA; se ovenfor pkt. 3.2.1).  

Skilletegnene er mer utførlig behandlet senere (i pkt. 4.2) 

3.3 Meldinger 

En melding eller meldingstype1 spesifiserer en datastruktur for en definert 
informasjonsmengde som skal overføres mellom to parter. Ofte vil en melding tilsvare et 
forretningsdokument som f.eks. en faktura eller en bestilling. All dataoverføring mellom 
to parter skjer i form av meldinger (et segment alene kan altså ikke overføres i en 
utveksling).  

 En melding består av et ordnet sett av segmenter og/eller segmentgrupper. Posisjon, 
status (M eller C) og maksimalt antall repetisjoner til hvert segment/hver 
segmentgruppe er angitt i meldingsspesifikasjonen (meldingsbeskrivelsen). 

                                                 
1 Betegnelsen meldingstype benyttes i denne publikasjonen når vi vil presisere det dreier seg om selve  datastrukturen, 
mens melding kan bety både selve strukturen og en forekomst av denne strukturen. 
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Melding

Segment eller 
segmentgruppeUNH Segmentgruppe UNT

Styresegment Segment eller 
segmentgruppe

Segment eller 
segmentgruppe

Segment eller 
segmentgruppeUGH1) UGT1)

1) Tas bare med hvis nødvendig for å unngå segmentkollisjon

 

Fig. 3.3  Skisse av meldings- og segmentgruppestruktur (versjon 4 av syntaksreglene) 

Både segmentene og segmentgruppene kan som sagt defineres med status M 
(påkrevet) eller C (betinget). De kan også defineres som repeterende, dvs. at de ved en 
gitt overføring kan gjentas etter behov.  

Alle meldinger skal innledes med tjenestesegmentet meldingshode (UNH), og avsluttes 
med tjenestesegmentet meldingshale (UNT). 

3.3.1 Meldingsstruktur - segmenttabell 
Meldingsbeskrivelsen for en standard meldingstype inneholder spesifikasjon av 
meldingsstrukturen, samt andre regler/retningslinjer for bruk av meldingtypen. Innholdet i 
en meldingsbeskrivelse for en standard meldingstype, samt ulike former for 
meldingsbeskrivelser, er behandlet i et eget delkapitel (pkt. 3.9).  

Her skal vi presentere den viktigste formen for spesifikasjon av selve meldings-
strukturen. Denne gis som oftest (og alltid ved standard EDIFACT-meldinger) i form av 
en segmenttabell.  

Eksempel på segmenttabell (starten av segmenttabellen for standardmeldingen INVOIC/D.98A): 
Pos Tag Name S R   

0010  UNH   Meldingshode M 1   
0020  BGM  Beginning of message               M 1      
0030  DTM  Date/time/period                    M  35     
0040  PAI  Payment instructions              C  5      
0060  IMD  Item description                    C  1      
0070  FTX  Free text                              C  10     
0080  LOC  Place/location identification  C 10     
0090  GIS  General indicator                     C  10     
0100  DGS  Dangerous goods                    C  1  

0110   Segment group 1  C  99  
0120  RFF  Reference M 1    
0130 DTM Date/time/period C  5 
.....................  

I segmenttabellen listes samtlige segmenter/segmentgrupper sekvensielt. For hvert 
segment/hver segmentgruppe angis (i tillegg til posisjon, segmentmerke og navn):  
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• Status (S), dvs. hvorvidt segmentet/segmentgruppen er påkrevet (M) eller bare 
betinget (C) i en meldingsforekomst 

• Repetisjonsfaktor (R), dvs maksimalt antall ganger et segment/en segmentgruppe 
kan forekomme i en melding. 

Det henvises forøvrig til pkt. 4.3 for en nærmere beskrivelse av innholdet i 
meldingsforekomster. 

3.4 Segmentgrupper 

I meldingene er segmentene mer og mindre “samhørende”. Det er derfor funnet 
hensiktsmessig å gruppere mange av segmentene i en melding. Denne gruppering 
gjøres når meldingen defineres. Segmentgruppene eksisterer derfor ikke som pre-
definerte datastrukturer som finnes i en katalog (slik som segmenter og dataelementer). 
Men når en segmentgruppe er definert i en melding, har den stort sett de samme 
egenskaper som strukturenhetene på lavere nivå; de har en gitt Status (må eller kan 
forekomme), de kan repeteres, etc. 

 En segmentgruppe består av et ordnet sett av segmenter: et styresegment, og et 
eller flere segmenter og/eller underordnede segmentgrupper. Styresegmentet skal 
være første segment i segmentgruppen, skal ha status M (påkrevet) og forekomme 
maksimalt én gang (ingen repetisjon).  

Den generelle segmentgruppestrukturen fremgår av fig. 3.3 foran. 

Segmentgruppene defineres som sagt i den enkelte meldingstypen, hvor posisjon, 
status (M eller C) og maksimalt antall repetisjoner til hver enkelt segmentgruppe er 
spesifisert. Segmentgruppene er derfor først og fremst en mekanisme for å beskrive 
avhengigheter mellom segmenter, og gi samlet status til og mulighet for repetisjon av en 
gruppe segmenter.   

I praksis viser det seg at de fleste segmentgrupper er definert som betingede (status = C) i 
en meldingstype. I en betinget segmentgruppe kan det forekomme et eller flere påkrevde 
segmenter. Det betyr at dersom segmentgruppen er med, skal de påkrevde segmentene 
også være med. Er segmentgruppen utelatt, skal også de påkrevde segmentene i 
segmentgruppen utelates. Behandlingen av segmentgrupper følger således de samme 
behandlingsregler som et betinget segment som har påkrevde dataelementer inne i seg. 

Som det fremgår av strukturen i fig. 3.3, kan en segmentgruppe inneholde underordnede 
segmentgrupper. Disse underordnede segmentgruppene kan igjen inneholde andre 
segmentgrupper, osv. Ved hjelp av segmentgrupper kan dermed en meldingstype 
defineres som en hierarkisk struktur i flere nivåer.  

Segmentgrupper har vist seg som en svært nyttig struktur, og de fleste meldingstyper er 
definert slik at flertallet av segmentene som en gitt meldingstype består av,  inngår i en 
segmentgruppe.  
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Eksempel på en meldingsdefinisjon med segmentgrupper: 
Pos Tag Name S   R   Notes 

0010  UNH   Meldingshode M 1    

0020    Segmentgruppe 1  C 999    
0030  AAA  AAA-segment M 1    

0040    Segmentgruppe 2  C 99   
0050  BBB  BBB-segment M 1    
0060  CCC  CCC-segment C 5    

0070    Segmentgruppe 3  C 999    
0080  DDD  DDD-segment M 1    

0090    Segmentgruppe 4  C 9    
0100  EEE  EEE-segment M 1     
0120  FFF  FFF-segment M 5    

0130  GGG  GGG-segment C 9    

0140 UNT   Meldingshale M 1     

Betydningen av ovenstående eksempel er følgende: 
• Segmentgruppe 1 består av styresegmentet AAA, samt segmentgruppene 2 og 3.  
• Segmentgruppe 2 består av styresegmentet BBB, samt segmentet CCC.  
• Segmentgruppe 3 består av styresegmentet DDD, segmentgruppe 4 samt segmentet 

GGG.  
• Segmentgruppe 4 består av styresegmentet EEE, samt segmentet FFF.  

Segmentgruppene er ingen vilkårlig samling av segmenter. Datainnholdet i de 
segmentene som inngår i gruppen, utgjør tilsammen en semantisk 
(betydningsmessig) enhetlig informasjonsenhet. Ettersom en segmentgruppe er 
en semantisk enhetlig konstruksjon, kunne det være naturlig å lage segment-
grupper som er uavhengig av en bestemt meldingstype - samme gruppe kunne 
derved brukes i flere meldingstyper. I praksis er mange slike segmentgrupper 
konstruert, men segmentgruppen som meldingstypeuavhengig informasjons-
enhet er altså ikke etablert i EDIFACT (og vil neppe bli det). 

3.4.1 Hode- og halesegmenter for segmentgrupper 

Segmentgruppene kan i noen tilfeller være omgitt av hode- og halesegmenter - 
tjenestesegmentene UGH og UGT1. Disse segmentene – sammen med den 
segmentgruppen de omgir - utgjør da en ny “UGH/UGT-segmentgruppe.  

For denne UGH/UGT-segmentgruppen gjelder alltid følgende: 
• Samme status (M eller C) som segmentgruppen den omgir  
• Repetisjonsfaktor skal være lik 1. 
• Både UGH- og UGT-segmentet skal ha status M og repetisjonsfaktor 1 

                                                 
1 UGH og UGT er nye tjenestesegmenter fra og med versjon 4. De er definert for å kunne forhindre segmentkollisjon, og 
kalles derfor “Anti-collision segment group header” og “.. footer”. Ref. pkt. 4.4. 
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Eksempel på meldingsdefinisjon med bruk av segmentgruppehode og –hale (UGH og 
UGT): 

Pos Tag Name S R    Notes 

0010  UNH   Meldingshode  M 1    

0020    Segmentgruppe 1  C 999    
0030  AAA  AAA-segment M 1    

0040    Segmentgruppe 2  C 99    
0050  BBB  BBB-segment M 1    
0060  CCC  CCC-segment C 5    

0070  Segmentgruppe 3 C 1 
0080 UGH Antikollisjons segmentgruppehode M 1  

0090    Segmentgruppe 4  C 999    
0100  DDD  DDD-segment M 1    

0110    Segmentgruppe 5  C 9    
0120  EEE  EEE-segment M 1     
0130  FFF  FFF-segment M 5    

0140  GGG  GGG-segment C 9  

0150  UGT Antikollisjons segmentgruppehale M 1 

0160 UNT   Meldingshale M   1    

Ovenstående eksempel1 er samme meldingen som i forrige eksempel, bortsett fra 
segmentene UGH/UGT, som nå omgir den segmentgruppen som har DDD som 
styresegment.  

Denne UGH/UGT-segmentgruppen består alltid av: 
1. styresegmentet UGH 
2. én og bare én “vanlig” segmentgruppe (som gjerne kan inneholde underordnede 

segmentgrupper)  
3. segmentet UGT 

Tjenestesegmentene UGH/UGT er kun tilgjengelig fra og med versjon 4 av 
EDIFACT-syntaksen. Når dette skrives (siste katalogutgave er D.98A) finnes det 
derfor ikke eksempler på virkelige meldingstyper hvor bruk av UGH/UGT 
forekommer. 

Bruk av UGH/UGT er også behandlet i pkt. 4.4, samt i beskrivelsen av 
tjenestesegmentene generelt (pkt. 4.9) 

3.5 Segmenter 

 Et segment består av et ordnet sett av enkeltstående dataelementer og/eller 
komposittelementer. Både de enkeltstående dataelementene og kompositt-
elementene i et segment kan defineres som repeterende2.   

Strukturen kan illustreres som i figur 3.4. 

                                                 
1 I dette eksemplet er ikke bruk av UGH/UGT påkrevet, fordi det ikke ville kunne inntreffe segmentkollisjon uansett (ref. 
pkt. 4.4) 
2 Dette er en funksjonalitet som ikke kom inn i EDIFACT før ved versjon 4 av syntaksreglene (ISO 9735). I siste utgave av 
segmentkatalogen når dette skrives (D.98A) finnes det derfor ennå ikke noen segmenter med repeterende dataelementer.  
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Fig. 3.4 Skisse av segmentstruktur inkl. skilletegn (versjon 4 av syntaksreglene) 

Et segment startes og identifiseres alltid med et segmentmerke (på tre bokstaver). 
Samtlige segmenter -bortsett fra tjenestesegmentene - er definert i segmentkatalogen 
EDSD1, hvor posisjon, status (M eller C) og maksimalt antall repetisjoner  til hvert 
dataelement er spesifisert. Tjenestesegmentene er spesifisert i selve syntaksreglene 
(ISO9735-1, Annex C), hvor også de tilhørende tjenestedataelementene er definert. 

Selve segmentmerket er et enkelt dataelement2. 

Fig. 3.5 nedenfor gir et eksempel på en segmentspesifikasjon i EDSD (LIN-segmentet).  

                                                 
1 EDIFACT Data Segment Directory  del av UNTDID 
2 Før versjon 4 av syntaksreglene var segmentmerket definert som et komposittelement, med mulighet for eksplisitt å angi 
antall repetisjoner (i flere nivåer) av segmentet. Dette har såvidt vites aldri vært tatt i bruk, så denne omdefineringen av 
segmentmerket har ingen praktisk betydning.   
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LIN    LINE ITEM 
      Function: To identify a line item and configuration. 
Pos Tag Name  S Repr. 

010    1082   LINE ITEM NUMBER                                 C   an..6 

020    1229   ACTION REQUEST/NOTIFICATION, CODED           C   an..3 

030    C212  ITEM NUMBER IDENTIFICATION                       C   
       7140    Item number                                     C   an..35 
       7143    Item number type, coded                         C   an..3 
       1131    Code list qualifier                             C   an..3 
       3055    Code list responsible agency, coded             C   an..3 

040    C829   SUB-LINE INFORMATION                             C   
       5495    Sub-line indicator, coded                       C   an..3 
       1082    Line item number                                C   an..6 

050    1222   CONFIGURATION LEVEL                              C   n..2 

060    7083   CONFIGURATION, CODED                             C   an..3 

Fig. 3.5  Eksempel på segmentspesifikasjon.  Utdrag fra UNTDID, Part 5, Chapter 4. (D.98A-katalogen) 

Vi kan legge merke til at segmentbeskrivelsene også gjengir spesifikasjonen for 
de komposittelementer som inngår. Dette er ikke nødvendig av 
spesifikasjonsmessige årsaker, fordi samtlige komposittelementer er entydig 
definert i en egen katalog (komposittelementkatalogen - EDCD).  

3.5.1 Segmentstruktur i versjon 1 - 3 

Tidligere (før versjon 4 av syntaksreglene) har det ikke vært tillatt å definere repeterende 
dataelementer i et segment. Segmentstrukturen var da definert som nedenstående figur 
viser.  

Denne strukturen tas med fordi dette er den strukturen som de aller fleste av de 
segmenter som er i bruk idag, er definert etter. Samtlige segmenter i segmentkatalogen 
EDSD er i skrivende stund definert i henhold til denne strukturen, og det vil helt sikkert ta 
mange år før alle meldingstypebeskrivelser er oppdatert til å inneholde bare segmenter 
som tillater repetisjon av dataelementene. 
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Fig.3.6 Skisse av segmentstruktur (ihht. versjon 1 – 3 av ISO 9735)  

Behovet for å kunne tilordne flere verdier til ett og samme type dataelement har 
imidlertid vært tilstede. Tidligere måtte dette gjøres ved å gjenta samme dataelementet 
flere ganger i  segmentdefinisjonen. Et eksempel på slik gjentakelse av samme 
dataelement finner vi i definisjonen av segmentet ALI (gjengitt nedenfor). 
 

ALI    ADDITIONAL INFORMATION 
Function:  To indicate that special conditions due to the origin, customs preference,  
  fiscal or commercial factors are applicable. 
Pos Tag Name S Repr. 

010    3239   COUNTRY OF ORIGIN, CODED  C   an..3 

020    9213   TYPE OF DUTY REGIME, CODED  C   an..3 

030    4183  4183  SPECIAL CONDITIONS, CODED  C   an..3 

040    4183  4183  SPECIAL CONDITIONS, CODED  C   an..3 

050    4183  4183  SPECIAL CONDITIONS, CODED  C   an..3 

060    4183  4183  SPECIAL CONDITIONS, CODED  C   an..3 

070    4183  4183  SPECIAL CONDITIONS, CODED  C   an..3 
        

Fig. 3.7 Spesifikasjon av ALI-segmentet. Fra UNTDID, Part 5, Chapter 4 (D.98A-katalogen) 

Hvis ALI skulle defineres på nytt – etter at siste versjon av syntaksreglene var gjort 
gjeldende - ville det kunne være definert på følgende måte: 

”Nytt ALI”-segment 
.......... 
Pos Tag Name S   R  Repr. 

010    3239   COUNTRY OF ORIGIN, CODED  C    1  an..3 

020    9213   TYPE OF DUTY REGIME, CODED  C    1  an..3 

030    4183  SPECIAL CONDITIONS, CODED  C    5   an..3  

Det finnes en rekke segmenter som er av tilsvarende type, med gjentakelse av både 
enkeltstående dataelementer og  komposittelementer.  
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3.6 Komposittelementer 

 Et komposittelement består av et ordnet sett av to eller flere enkle dataelementer 
(delelementer).  

Samtlige komposittelementer – bortsett fra tjenestekomposittelementene - er predefinert 
i komposittelementkatalogen EDCD1, hvor posisjon og status (påkrevet eller betinget)  til 
hvert delelement er spesifisert.  

 
C212  ITEM NUMBER IDENTIFICATION 
      Desc: Goods identification for a specified source. 
Pos Tag Name S    Repr. 

010    7140   Item number                                     C   an..35 
020    7143   Item number type, coded C   an..3 
030    1131   Code list qualifier                             C   an..3 
040    3055   Code list responsible agency, coded             C   an..3 

Fig. 3.8  Eksempel på spesifikasjon av komposittelement. Utdrag fra UNTDID, Part 5, Chapter 4. (D.98A-
katalogen) 

Det er ikke tillatt å definere delelementene i et komposittelement som repeterbare. På 
samme måte som for segmenter, ser vi derfor at det er definert en rekke 
komposittelementer hvor samme delelement er gjentatt flere ganger. Disse 
komposittelementene må vi imidlertid regne med er på vei ut av standarden (se 
nedenfor). 

3.6.1 Nye regler for definisjon av komposittelementer 

Enheten komposittelement har ikke vært definert og brukt konsistent opp gjennom 
årene. Dette har ført til at grenseoppgangen mellom hva som bør være kompositt-
element og hva som bør være segment har vært uklar. Eks.: DTM-segmentet består kun 
av ett komposittelement (C507), dvs. at segmentet DTM og komposittelementet C507 er 
samme struktur (bortsett fra segmentmerket).  

I 1997/98 ble det imidlertid etablert klare regler for hvordan et komposittelement skal 
defineres. Først og fremst bygger disse reglene på at et komposittelement skal 
representere én og bare én informasjonsenhet. Et komposittelement skal altså være et 
dataelement, og ikke et ”mini-segment”. I følge disse nye reglene skal alle nye 
komposittelementer tilhøre én av de strukturene som er gjengitt i figuren nedenfor. 

                                                 
1 EDIFACT Data Composite element Directory 
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Structure 1:  
 Coded Data Element      See Note 1 
 Non-coded Data Element      See Note 1 

Structure 2:  
 Coded Data Element      
 Code List Qualifier    (1131) 
 Code list responsible agency, coded  (3055) 

Structure 3:  
 Coded Data Element      See Note 1 
 Code List Qualifier    (1131) 
 Code list responsible agency, coded  (3055) 
 Non-coded Data Element      See Note 1 

Structure 4:  
 Qualifier Data Element 
 Coded Data Element      

Structure 5:  
 Qualifier Data Element 
 Non-coded Data Element     

Structure 6:  
 Qualifier Data Element 
 Coded Data element      See Note 1 
 Non-coded Data Element      See Note 1 

Structure 7:  
 Qualifier Data Element 
 Coded Data element      
 Code List Qualifier    (1131) 
 Code list responsible agency, coded  (3055) 

Structure 8:  
 Qualifier Data Element 
 Coded Data element      See Note 1 
 Code List Qualifier    (1131) 
 Code list responsible agency, coded  (3055) 
 Non-coded Data Element      See Note 1 
Note 1: The data element forms part of a simple data element pair 

Fig. 3.9  Forslag til ny regel for strukturering av komposittelementer (Utdrag fra forslag til revisjon 
av Message Design Guidelines, Rule 47).  

Vi kan merke oss at samtlige av de sju første strukturene er subsett av det åttende.  

I nyeste utgave av EDCD når dette skrives (D.98A) er det et stort flertall av 
komposittelementene som ikke oppfyller de kravene som nå er i ferd med å bli 
etablert (i mange av disse er det imidlertid bare rekkefølgen på delelementene 
som er ”feil”). Det vil sannsynligvis ta lang tid før de fleste av disse er 
endret/erstattet i eksisterende segmenter og meldingstyper.  

Det viktigste med de nye reglene er imidlertid at all nyutvikling (av kompositt-
elementer, segmenter og meldingstyper) nå har fått en klar avgrensning mellom 
hva som skal være komposittelement og hva som skal være segment. 
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3.7 Enkle dataelementer 

Enkle dataelementer er den minste “byggeklossen” som benyttes i EDIFACT, og 
benyttes enten som enkeltstående dataelementer i et segment, eller som delelementer i 
et komposittelement. Samtlige enkle dataelementer - bortsett fra tjenesteelementene - er 
predefinert i dataelementkatalogen EDED1. 

 Et enkelt dataelement inneholder én enkelt dataverdi, representert ved ett eller flere 
tegn 

1082   Line item number                                              [C] 

   Desc: Serial number designating each separate item within a series of articles. 
   Repr: an..6 
 - - - 
1131  Code list qualifier                                           [C] 

   Desc: Identification of a code list. 
   Repr: an..3 
- - - 
7140  Item number                                                   [C] 

   Desc: A number allocated to a group or item. 
   Repr: an..35 
 - - - 
7143  Item number type, coded     [C] 

   Desc: Identification of the type of item number. 

   Repr: an..3 

   Note: User or association defined code. May be used in combination with 1131/3055. 

Fig. 3.10 Eksempel på spesifikasjon av dataelementer. Utdrag fra UNTDID, Part 5, Chapter 4. (D98A-
katalogen) 

EDED inneholder bare de dataelementer som blir benyttet i de meldingstypene som inngår 
i den aktuelle utgave av UNTDID. I D.98A-utgaven finnes det totalt ca. 540 enkle 
dataelementer.  UN/ECE/WP.4 utgir også en mer utfyllende dataelementkatalog - 
UNTDED2. UNTDED inneholder alle de dataelementer som inngår i EDED samt en rekke 
andre dataelementer som benyttes i internasjonal handel. UNTDED er utgitt som ISO-
standard med betegnelsen ISO 7372. 

For å identifisere dataelementene benytter EDED (og UNTDED) seg av et kodesystem. 
Identifikasjonskoden (dataelementets Tag) består av fire sifre hvor det første sifferet 
viser den generelle kategori dataelementet tilhører.  

                                                 
1 EDIFACT Data Element Directory 
2 United Nations Trade Data Element Directory 
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Følgende kategorier er definert: 

Tjenestedataelementer     0000 - 0499 
Dokumentasjon, referanser    1000 - 1499  
Datoer, tidspunkter, tidsperioder    2000 - 2499 
Instans/firma, adresser, steder, land   3000 - 3499 
Lover, bestemmelser, betingelser, instruksjoner  4000 - 4499 
Beløp, avgifter, prosenter    5000 - 5499 
Målenheter, kvantitet (andre enn pengemessige) 6000 - 6499 
Varer og artikler      7000 - 7499 
Transportmåter og midler, containere   8000 - 8499 
Andre dataelementer (toll, helse osv.)   9000 - 9499 

Innenfor hver kategori tildeles dataelementene fortløpende identifikasjonskoder, 
men under forutsetning av at: 

Serien fra x001 til x499 er reservert for internasjonalt standardiserte dataelementer 

Serien fra x500 til x799 er reservert for nasjonalt standardiserte dataelementer 

Serien fra x800 til x999 er reservert for bedriftsinterne dataelementer 

3.7.1 Kvalifikatorer 

Segmenter, komposittelementer og enkle dataelementer utformes som regel slik at de 
kan benyttes i mange meldingstyper, og på flere steder i en meldingstype. Dette oppnås 
ved at de definisjonsmessig gis en mest mulig generell mening, som ofte er for upresis til 
å kunne anvendes alene. F.eks. vil det i mange meldingstyper være behov for ulike 
former for referansenummer, og det er derfor definert et dataelement som heter 
"Referansenummer". I en gitt melding er det imidlertid behov for å angi hva slags 
referanse det dreier seg om. Dette angis med en kvalifikator  som overføres sammen 
med hver forekomst av dataelementet. Kvalifikatoren vil finnes i et eget enkelt 
dataelement (enkeltstående dataelement eller delelement), og inneholder en kodeverdi 
som presiserer det tilhørende dataelement/segment.  

Kvalifikatorer kan generelt defineres som: 

 En kvalifikator er et enkelt dataelement som gir en presis  mening til et enkeltstående 
dataelement, et komposittelement eller et segment. 

Som det framgår av denne definisjonen, kan både enkeltstående dataelementer, 
komposittelementer og segmenter kvalifiseres. Det skal ikke være mer enn én 
kvalifikator pr. element. 

For de av leserne som er vant med "vanlige" programmeringsspråk, databaser 
og datamodellering kan nok bruken av kvalifikatorer i EDIFACT være litt 
forvirrende.  Kvalifikatorene brukes ofte på en måte som svarer til "variabelnavn" 
eller "attributtnavn", og det kan virke litt bakvendt at dette representeres som en 
del av det som en vil oppfatte som innholdet i variabelen/attributtet.  Det er først 
og fremst av historiske grunner det har blitt slik. 

Følgende regler er gjort gjeldende for kvalifikatorer: 

• Kvalifikatorer er definert som alfanumeriske dataelementer med variabel lengde 
på 3 posisjoner (an..3). 

• Verdien til en kvalifikatorer skal alltid være en kode fra EDCL (kodelisten i 
UNTDID). 
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• Når brukt for å beskrive et enkeltstående dataelement, skal kvalifikatoren følge 
direkte etter dataelementet som den kvalifiserer.  

• Når brukt for å beskrive et komposittelement, skal kvalifikatoren være det første 
delelementet i komposittelementet, og skal være påkrevet (ha status M). 

• Når brukt for å beskrive et segment, skal kvalifikatoren være det første 
dataelementet i segmentet (etter segmentmerket), og skal være påkrevet (ha 
status M). 

• Navnet på en kvalifikator skal alltid være avsluttet med "qualifier". 

3.8 Meldingsbeskrivelser og implementasjonsguider 

En meldingsbeskrivelse er - som navnet sier - en beskrivelse eller dokumentasjon av en 
meldingstype. Meldingsbeskrivelsen inneholder informasjon om det sett av 
segmentgrupper og segmenter og dataelementer som meldingstypen består av; 
rekkefølge, status (påkrevet/M eller betinget/C), samt annen informasjon om de enkelte 
meldingskomponentene. 

De internasjonale standardmeldingene (UNSM1) som er utviklet, har som målsetting å 
dekke alle variasjoner av behov (mht. ulike land, bransjer, etc.) innen den funksjon 
meldingen er utviklet for. Dette innebærer som oftest to ting: 

• Standardmeldingene er som oftest svært omfattende, med en rekke valgfrie 
komponenter. 

• Beskrivelsen av standardmeldingene og meldingskomponentene er generell og 
lite presis. 

3.8.1 Beskrivelse av standardmeldinger i EDIFACT 

Spesifikasjonen/beskrivelsen av standardmeldingene i EDIFACT følger en gitt, 
forhåndsbestemt mal. Denne formaliserte beskrivelsen er et krav for at en meldingstype 
skal bli godkjent som en internasjonal standardmelding (og dermed komme med i 
katalogen EDMD2). Beskrivelsen består av følgende hoveddeler: 
References  
Message terms and definitions 

Disse to delene av meldingsbeskrivelsen inneholder generelle referanser og 
definisjoner av uttrykk og begreper som benyttes.  

For de fleste standard EDIFACT-meldinger inneholder disse to delene bare en 
henvisning til UNTDID. 

Eksempel fra beskrivelsen av INVOIC (D.98A): 

References 
See UNTDID, Part 4, Chapter 2.6 UN/ECE UNSM – General Introduction, Section 1. 

Terms and definitions 
See UNTDID, Part 4, Chapter 2.6 UN/ECE UNSM – General Introduction, Section 2. 

  

                                                 
1 United Nations Standard Message 
2 EDIFACT Data Message Directory – del av UNTDID 
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Functional definition 
Field of application 
Principles 

Disse tre delene inneholder en kort beskrivelse av hvilken hovedfunksjon 
meldingstypen er tiltenkt, og hovedregler/-prinsipper for bruken av meldingstypen.  

Eksempel fra beskrivelsen av INVOIC (D.98A): 

Functional Definition 

A message claiming payment for goods or services supplied under conditions agreed 
between the seller and the buyer.  

The United Nations Standard Invoice Message, with correct data qualification, serves also 
as the specification for Debit Note and Credit Note messages. Throughout this document, 
the reference to 'Invoice' may be interpreted as conveying the wider meaning of 
'Invoice/Credit Note/Debit Note'. 

Field of Application 

The Invoice message may be used for both national and international applications. It is 
based on universal practice related to administration, commerce and transport, and is not 
dependent on the type of business or industry. 

Principle 

-  A seller may invoice for one or more transactions 

-  An invoice may refer to goods, items or services related to one or more orders,  
   delivery instructions, call-offs, etc. 

-  An invoice may contain references to payment terms  

-  An invoice for cross border transactions may contain additional information for  
   customs and/or statistical purposes/services 

-  An invoice may contain transport details. 
 
Message definition 

Dette er hoveddelen av beskrivelsen, og består av tre deler: 

Data segment clarification 
Kort beskrivelse av hvert enkelt segment/hver enkelt segmentgruppe som 
meldingen består av 

Data segment index 
Alfabetisk liste over samtlige segmenter som meldingen består av 

Message structure 
Dette er selve kjernen av meldingsbeskrivelsen, og består av en segmenttabell, 
dvs. en tabellarisk og sekvensiell opplisting av alle de segmenter og 
segmentgrupper som meldingen består av. For hvert segment/hver 
segmentgruppe er det angitt status (S), samt repetisjonsfaktor (R). Til noen av 
segmentene/-gruppene er det knyttet Noter (Notes). 
I avsnitt 3.6 er det flere eksempler på (utdrag av) segmenttabeller. I fig. 3.11 
nedenfor er segmenttabellen for tjenestemeldingen CONTRL (ref. pkt. 5.2) 
gjengitt. Dette er en svært liten melding i forhold til de mest vanlige 
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brukermeldingene1, men segmenttabellen inneholder likevel alle de 
informasjonselementene som de større segmenttabellene består av. 

 

POS TAG Name S   R   Notes 

0010  UNH   Message header  M   1    

0020  UCI   Interchange response  M   1    

0030    Segment group 1  C    999999  1 
0040  UCM  Message/package response  M   1    

0050    Segment group 2  C    999    
0060  UCS  Segment error indication M   1    
0070  UCD  Data element error indication  M   1    

0080    Segment group 3  C    999999  1 
0090  UCF  Group response  M   1    

0100    Segment group 4  C    999999   
0110  UCM  Message/package response  M   1    

0120    Segment group 5  C    999    
0130  UCS  Segment error indication  M   1    
0140  UCD  Data element error indication  M   1    

0150 UNT   Message trailer  M   1    

Notes: 

1. D4 (0030,0080)  One or none 

Fig.3.11 Segment-tabellen til tjenestemeldingen CONTRL (Versjon 4 av ISO 9735, Part 4) 

Segmentdiagram 

En annen måte å beskrive meldinger på, er segmentdiagrammet (eller "tørkesnora" blant 
innvidde). Nedenstående eksempel er samme meldingstypen (CONTRL-meldingen) som 
segmenttabellen vist i Fig. 3.11 ovenfor.  

Segmentdiagram for CONTRL-meldingen: 

Segmentdiagrammet skal leses fra venstre mot høyre, ovenfra og nedover.  

Segmentdiagrammet kan ha sine fordeler i presentasjonssammenheng, men forøvrig gir det 
ingen ekstra informasjon utover det som fremgår av segmenttabellen (tvert imot; Noter mangler f. 
eks.). 

                                                 
1 Segmenttabellen for ORDERS-meldingen (bestilling/ordre), som er blant de største meldingstypene,  består av 233 
posisjoner, og inneholder 60 segmentgrupper (D.98A-katalogen). 
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3.8.2 Implementasjonsguider 

Standardmeldingene i EDIFACT (UNSM) lages mest mulig generelle, og forsøker å 
dekke en rekke ulike brukeres ønsker/krav. Dette har vært nødvendig for å unngå at det 
må defineres en rekke meldingstyper for å dekke samme funksjon. Det innebærer 
imidlertid at standardmeldingene blir nokså store og altomfattende. Faktura-meldingen 
(INVOIC) består eksempelvis av 2270 posisjoner, 53 segmentgrupper og 46 ulike 
segmenttyper.  

Det faktum at standardmeldingene lages for bruk i en rekke ulike bransjer og land, 
innebærer også at bruken av de enkelte delene i meldingen (segmentgruppene/ 
segmentene og dataelementene) ofte er generelt og lite presist formulert i 
meldingsbeskrivelsen. Ved konkrete anvendelser viser det seg derfor nødvendig å 
presisere bruken av hver enkelt av de standardmeldingene som anvendes. Dokumenta-
sjonen av denne presiseringen (for en gitt standard meldingstype) kalles en 
implementasjonsguide (IG). 

Det er ikke uvanlig i standardiseringsverdenen at selve standarden er 
omfattende, og at det utvikles profiler for enkelte mer spesifikke formål. En imple-
mentasjonsguide kan sies å beskrive en profil av en standard meldingstype.  

Formålet med en implementasjonsguide kan vi altså betakte som to-delt: 

• definere et subsett av standardmeldingens komponenter (segmentgrupper, 
segmenter og dataelementer) som skal benyttes 
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• presisere bruken av dette subsettet (hva de forskjellige elementene kan/skal 
inneholde, avhengigheter mellom elementene, bruk av kodelister, mv) 

Ved definering av subsettet er det viktig at man følger de regler for hvilke deler av 
meldingstypen som må være med (angitt ved status M eller C: 

• Alle segmentgrupper med status M skal tas med. 
• I hver av de segmentgrupper som tas med, skal alle segmenter med status M 

tas med. 
• I hver av de segmenter som tas med, skal alle komposittelementer med 

status M tas med. 
• I hver av de komposittelementer som tas med, skal alle delelementer med 

status M tas med. 
• Det skal ikke endres rekkefølge eller innhold i noen av de betingede delene 

(deler med status C) som velges. 
• Det skal ikke legges til noen deler som ikke finnes i standardmeldingen 
• Verdiene for meldingstype, meldingsutgavenummer og kontrollerende 

organisasjon, som er angitt i UNH-segmentet (ref. pkt. 4.7.5), skal være 
identisk med det som er angitt for den meldingstypen/-utgaven som benyttes. 

Dersom ikke samtlige av disse reglene er oppfylt, har man i prinsippet utviklet en 
spesialmelding. 

Til én og samme standardmelding vil det altså typisk finnes en rekke forskjellige 
implementasjonsguider.  Disse kan identifiseres gjennom verdier i UNH-segmentet1.  

Overordnede implementasjonsguider 

De implementasjonsguidene som er beskrevet ovenfor, tar altså utgangspunkt i en konkret 
anvendelse. Vi snakker derfor om anvendelsesspesifikke implementasjonsguider. Disse vil 
som oftest være svært konkret med hensyn til hvilke elementer som skal være med, og 
hvilken betydning de enkelte elementene har/skal ha.  

Det finnes også implementasjonsguider som er felles for flere andre, mer spesifikke IG'er. 
Disse overordnede IG'ene representerer et presisjonsmessig mellomnivå mellom 
standardmeldingen og den enkelte anvendelsesspesifikke IG.  

Det er også blitt mer og mer vanlig å utarbeide tilleggsdokumentasjon til selve 
standardmeldingene, som forteller mer i detalj om bruken av meldingstypen og de 
enkelte delene av den. Denne tilleggsdokumentasjonen, som altså dekker hele 
standardmeldingen, kalles for en MIG2. En slik MIG vil da inngå som en del av 
dokumentasjonen av standardmeldingen, og vil derfor være en del av grunnlaget for de 
som skal utarbeide anvendelsesspesifikke implementasjonsguider. 

                                                 
1 Komposittelementet S016 (versjon 4 av EDIFACT), eller dataelementet 0057 (versjon 1 - 3). 
2 Message Implementation Guide 
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4 Innholdet i en utveksling  

En forekomst av en EDIFACT-utveksling kunne defineres slik: 

 En strøm av tegn som er strukturert i meldinger, segmenter og dataelementer, og 
som forøvrig oppfyller visse forutbestemte regler.  

De grunnleggende datastrukturene som EDIFACT består av (meldinger, segmenter, 
etc.) er beskrevet i kap. 3. I dette kapitlet skal vi beskrive de viktigste av de reglene som 
gjelder når strukturkomponentene skal "fylles" med verdier:  

• hvilke tegn og tegnsett som kan benyttes 
• hvilke datakomponenter som må være tilstede  og hvilke som kan utelates  
• innholdet i de spesielle segmentene som “styrer” utvekslingen (tjenestesegmentene)  
• etc.  

“Å være tilstede” betyr følgende for de enkelte komponentene i en melding: 
• Et enkelt dataelement er tilstede hvis dets verdi består av minst ett tegn. 
• Et komposittelement er tilstede hvis minst ett av delelementene er  
• tilstede. 
• Et segment er tilstede hvis dets segmentmerke er tilstede. 
• En segmentgruppe er tilstede hvis dens styresegment er tilstede. 

4.1 Tegnsett og tegnkoder 

Internasjonale standarder som f.eks. ISO 6461 spesifiserer et tegnsett og de tilhørende 
tegnkoder som skal benyttes ved lagring eller overføring. Tegnsettet inkluderer i dette 
tilfellet også kontrolltegn som ikke er direkte synlige, f.eks. "Carriage Return".  

For å overføre EDIFACT-utvekslinger må man bli enige om hvilke tegnsett som kan 
benyttes og for hvert av disse hvilke sett av tegnkoder som kan benyttes. I EDIFACT 
sammenheng vil det som oftest kun være aktuelt å benytte ett tegnsett med  ett 
tilhørende sett av tegnkoder. 

I denne sammenheng er det viktig å skille mellom tegn, som er de grafiske 
symboler som vises på  skjerm og papir, og tegnkoder, som er det bitmønster 
som representerer tegnene ved lagring eller overføring. F.eks. vil tegnet ’kolon’ 
presenteres som ’:’ på en skjerm, mens det f.eks kan være kodet som binært 
10101001 ved lagring. 

Det er verd å merke seg at et og samme tegn kan ha forskjellige tegnkoder, av-
hengig av den standard som benyttes. Tegnet å skal f.eks. kodes binært 
1111101 i henhold til NS4551, mens det skal kodes som 11100101 hvis ISO 
8859/1 benyttes.  

Dette innebærer også  at  én bestemt tegnkode kan representere forskjellige tegn 
(avhengig av tegnkodestandard som benyttes til “dekodingen”). Eksempelvis vil 
tegnkoden for ã i ISO 8859-1 (UNOC), være tegnkoden for У (gamma) i ISO 
8859-7 (UNOF). Siden det er selve tegnkoden som oversendes på kommuni-
kasjonlinjene, må også  tegnkodesettet spesifiseres for hver utveksling, for at 
man på mottakersiden skal kunne “dekode” tegnkoden tilbake til riktig tegn. 

                                                 
1 ISO 646 definerer de tegnene som er felles i de forskjellige internasjonale variantene av ASCII, bl.a. den norske 7-bits 
tegnkoden definert i NS 4551 
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På kort sikt er ISO 8859-1 (UNOC) det mest aktuelle tegnsettet. Men i Vest-Europa vil 
ISO 8859-15 etter hvert erstatte ISO 8859-1, siden –1 bl.a. mangler euro-tegnet og den 
franske oe-ligaturen. Andre tegnsett er også stadig aktuelle.  Derfor anbefales det sterkt 
å håndtere tegnsett korrekt, og ikke bare gjøre antakelser om at alle parter bruker ett og 
samme tegnsett. Om en ikke er i stand til å håndtere mer enn ett tegnsett, må en i det 
minste sørge for at tegnsett og syntaksidentifikator stemmer overens i utgående 
utvekslinger, og syntaksindentifikator i innkommende utvekslinger må kontrolleres mot 
det tegnsettet en forventer. 

Tegnkodesettet som en gitt utveksling er basert på, spesifiseres helt i begynnelsen av 
hver utveksling, i UNB-segmentets første dataelement, (Dataelement 0001 Syntax 
identifier). De første årene EDIFACT var i bruk, var bokstavrepertoiret begrenset til å 
omfatte bokstavene i det engelske alfabetet (se rammen nedenfor).  

I de to første versjonene av EDIFACT (versjon 1 og 2) var det kun to 
tegnsett/tegnsettnivåer1 som var tilgjengelig: 

Nivå A (UNOA), som består av følgende tegn: 

Bokstaver, store  A til Z 
Numeriske    0 til 9 
Mellomrom   
Punktum   . 
Komma    , 
Bindestrek/minustegn  - 
Venstre parentes  ( 
Høyre parentes   ) 
Skråstrek   / 
Likhetstegn   = 
Apostrof   ' (standard segmentavslutning) 
Plusstegn   + (standard dataelementskille) 
Kolon    : (standard delelementskille) 
Spørsmålstegn   ? (standard opphevelsestegn) 
Utropstegn   ! 
Anførselstegn   " 
Prosenttegn   % 
&-tegn     & 
Stjerne    * 
Semikolon   ; 
"Mindre enn"-tegn  < 
"Større enn"-tegn  > 

Nivå B (UNOB), som består av følgende tegn: 

Samtlige Nivå A-tegn, med tillegg av: 
Bokstaver, små   a til z 

I tillegg var standardverdiene for skilletegnene knyttet til tegnsettet. Nivå B-
tegnsettet hadde2 følgende standardverdier for skilletegnene: 

Delelementskilletegn:  IS1  
Dataelementskilletegn:  IS3 
Segmentavslutning:  IS4 

                                                 
1 I EDIFACT er de forskjellige tegnsettene/tegnkodesettene kalt "Nivå A", Nivå B, Nivå C, etc. (uvisst av hvilken grunn). 
2 Gjeldende for versjon 1, 2 og 3 av syntaksen 
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Før versjon 3 av EDIFACT-syntaksen var det  altså ikke mulig (se ramme over) å 
benytte noen av de vest-europeiske "ekstra"-bokstavene (æ, ø, å, ö, ü, etc.). I versjon 3 
(som ble gjort gjeldende i 1993) ble imidlertid "tegnsettlisten" utvidet slik at også disse 
bokstavene kunne benyttes. Tilgjengelige tegnsett ble da slik som det framgår av Fig. 
4.1 nedenfor. 

 
* 0001  Syntax identifier 
Desc: Coded identification of the agency controlling a syntax and syntax level used in an 

interchange. 
Repr: a4 
UNOA UN/ECE level A 
             As defined in ISO 646 (with the exception of letters lower case a to z). 
UNOB  UN/ECE level B 
             As defined in ISO 646. 
UNOC  UN/ECE level C 
             As defined in ISO 8859-1 : Information processing - Part 1: Latin alphabet No. 1. 
UNOD  UN/ECE level D 
             As defined in ISO 8859-2 : Information processing - Part 2: Latin alphabet No. 2. 
UNOE  UN/ECE level E 
             As defined in ISO 8859-5 : Information processing - Part 5: Latin/Cyrillic alphabet. 
UNOF  UN/ECE level F 
             As defined in ISO 8859-7 : Information processing - Part 7: Latin/Greek alphabet. 

Fig. 4.1 Kodelisten for tjenestedataelementet 0001 Syntax identifier (Fra UNTDID, D.98A-
utgaven, gjeldende for versjon 3 av syntaksen) 

I versjon 4 er det foreslått en ytterligere utvidelse av tegnsettkodelisten, slik at også 
bokstavene/ tegnene i en rekke andre alfabet blir tilgjengelig. Følgende nye tegnsett er 
foreslått (og vil bli vedtatt): 

UNOG  UN/ECE level G                                                
         As defined in ISO 8859-3 : Information processing - Part 3: Latin alphabet.                                           

UNOH   UN/ECE level H                                                
            As defined in ISO 8859-4 : Information processing - Part 4: Latin alphabet.                                           

UNOI   UN/ECE level I                                                
           As defined in ISO 8859-6 : Information processing - Part 6:  

Latin/Arabic alphabet.                                      

UNOJ UN/ECE level J                                                
          As defined in ISO 8859-8 : Information processing - Part 8: 
          Latin/Hebrew alphabet.                                      

UNOK UN/ECE level K                                                
         As defined in ISO 8859-9 : Information processing - Part 9: Latin alphabet.                                          

UNOX  UN/ECE level X                                                
          Code extension technique as defined by ISO 2022 utilising   
          the escape techniques in accordance with ISO 2375.          

UNOY UN/ECE level Y                                                
          ISO 10646-1 octet without code extension technique. 

Etter hvert er altså utvalget tegn som kan benyttes i EDIFACT stadig utvidet, men 
fortsatt gjelder imidlertid følgende: 
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 De tegnene som kommer før tegnsettspesifikasjonen, dvs. tjenestetegn-
spesifikasjonen UNA og selve tegnsettspesifikasjonen (dataelementet 0001 i UNB), 
blir tolket i henhold til ISO 646, dvs. tolket som om tegnsettspesifikasjonen var 
UNOA eller UNOB. 

 De tegnene som benyttes i kodeverdier (og dermed kvalifikatorer) skal kun tas fra 
"Nivå A"-tegnsettet,  dvs. kun store bokstaver A - Z, tall 0 - 9, samt endel spesialtegn 
(ref. rammeteksten tidligere under dette punktet)  

Hvis flere sett av tegnkoder skal benyttes, må det være mulig å angi det sett som 
benyttes på annen måte enn å angi det i selve utvekslingen,  f.eks. ved at 
kommunikasjonstjenesten tilbyr funksjoner for å indikere hvilket sett av tegnkoder 
som benyttes. Regler for hvordan dette eventuelt skal gjøres ligger utenfor 
syntaksreglene i EDIFACT, og må spesifiseres for den aktuelle kommunikasjons-
protokollen. 

Av forskjellige grunner, først og fremst at det har vært bruk for nasjonale tegn, er det 
mange eksisterende EDIFACT-løsninger som bruker tegnsett som avviker fra 
standarden.  Et typisk eksempel er bruk av 'æ', 'ø' og 'å' i henhold til NS ISO 646, selv 
om meldingen nominelt er kodet i henhold til UNOA.  Slike løsninger må betraktes som 
provisorier, og vil skape store problemer dersom man opererer med flere tegnkodinger 
(f.eks. ulike nasjonale varianter av ISO 646) eller programvare (portnere etc.) som 
konverterer mellom ulik tegnkoding. 

 I nye EDIFACT-løsninger anbefales bruk av UNOC (ISO 8859-1) tegnkoding. Denne 
tegnkoden er svært utbredt i Vesteuropa og USA, og støttes direkte av omtrent all 
nyere programvare, slik at problemer med konvertering av tegnkoding reduseres.  

Selv om langt de fleste EDIFACT-løsninger vil greie seg med denne tegnkodingen, er 
det likevel viktig ikke å ta den for gitt. "Internasjonaliserbar" applikasjonsprogramvare 
som håndterer rikere tegnsett får stadig større utbredelse (f.eks. UNICODE, som er en 
delmengde av ISO 10646 og dekker alle tegn i UNOA - UNOK, samt mye mer).   
Behovet for flere alternative tegnkodinger er derfor snarere økende enn avtakende, og 
dermed også risikoen for at feil og unøyaktigheter i håndtering av tegnkoding skaper 
problemer. 

Allerede i Norge er i prinsippet tre ulike tegnkodinger aktuelle, ISO 8859-1 (UNOC) for 
norsk, ISO 8859-4 (UNOH) eller helst 8859-101 for samisk.  Hvis mottakers applikasjon 
bare er i stand til å håndtere ISO 8859-1, og det er den minste mistanke om at en eller 
annen avsender kan finne på å sende utvekslinger i en annen tegnkoding, må mottaker 
kontrollere at den i innkommende utvekslinger er angitt som UNOC.  (Med applikasjoner 
bygget i internasjonaliserbare utviklingsverktøy hos avsender er dette faktisk ikke så 
urealistisk som det kan høres ut til, når muligheten for å benytte flere forskjellige 
tegnkodinger allerede ligger innebygget i verktøyene.) 

4.1.1 EDIFACT og tegnkoding 

De fleste som bruker og implementerer EDIFACT (eller applikasjons-programvare i det 
hele tatt) kommer langt uten å bekymre seg om tegnsett og tegnkoder, eller skille tydelig 
mellom disse to begrepene.  Dessuten har utviklingen i hvert fall til nå gått i retning av 
alle parter i en typisk EDI-anvendelse bruker samme tegnsett og –kode, så det i praksis 
er stadig sjeldnere at dette skaper problemer. Når det er sagt er det også enkelte 
problemstillinger som kan være verdt å nevn: 

                                                 
1 I skrivende stund (1998) ikke definert i kodelisten for "tegnsettnivå" (dataelement 0001) 
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Utvekslingshodet i EDIFACT, dvs. UNB-segmentet, identifiserer i prinsippet et tegnsett, 
ikke en tegnkode.  På EDIFACT-nivå er tegnkode egentlig irrelevant.  (Konvertering 
mellom) tegnkoder skal primært håndteres av meldingstransportsystem og annen 
infrastruktur, og EDIFACT-programvare, brukere, applikasjoner skal ideelt sett bare 
forholde seg til én tegnkode, den som er “naturlig” på den aktuelle plattformen. 

Standarden selv er langt fra ryddig på dette punktet. De fleste av de registrerte 
tegnsettene bestemmer i praksis også en tegnkode.  UNOX (ISO 2022) er først og 
fremst en tegnkode, ikke et tegnsett. 

Tegnsettet som identifiseres av UNOA er felles mellom ASCII og EBCDIC.  Når 
EDIFACT-meldinger transporteres mellom systemer som bruker ASCII og EBCDIC er 
det rimelig at tegnkodingen konverteres underveis.  (Det er f.eks. det som vil skje med 
vanlige tekstmeldinger i epost.)  Merk da at sendt og mottatt utveksling er identisk 
samme utveksling, selv om den er representert ved to forskjellige bitmønstre.   

Men tegnkodingen i ASCII og EBCDIC er så forskjellig at den EBCDIC-kodede 
versjonen ikke ville bli gjenkjent som en EDIFACT-utveksling der ASCII var forventet.  
Og langt mindre ville EDI-programvaren være i stand til å lese så langt at den kan tolke 
UNB-segmentet og finne spesifikasjonen av tegnsett og koding i dataelementene 0001 
“Syntax identifier” og 0133 “Character encoding, coded”.   

Det samme problemet gjelder i prinsippet UNOX og UNOY.  Parseren må vite at 
tegnkodingen er i følge ISO 2022 eller hvilken koding av ISO 10646 som benyttes for i 
det hele tatt å være i stand til å parse UNA og UNB. 

Med andre ord:  I det generelle tilfellet, når ISO 2022, UNICODE eller ISO 10646 kan 
være inne i bildet, må en EDIFACT-parser enten: 

• Anta at alle utvekslinger blir levert i samme tegnkoding, dvs. at 
meldingstransportsystemet koder om utvekslinger ved behov. 

• Bli informert om hvilken tegnkoding som gjelder for hver utveksling (uavhengig av 
utvekslingen selv). 

4.1.2 UNICODE og ISO 10646 

Tegnkoder med 8-biters kodeverdier håndterer svært begrensede tegnsett, og blir i 
stadig større grad utilstrekkelige.  Applikasjonsprogrammer som skal håndtere rikere 
tegnsett (f.eks. tekst i flere språk) benytter ofte flere ulike tegnkoder, og ofte på en langt 
fra ryddig og brukervennlig måte.  Det fundamentale problemet er og blir tvetydigheten 
ved at flere tegn deler samme kodeverdi i forskjellige tegnkoder. 

ISO 2022 (UNOX) angriper problemet ved å definere skiftesekvenser (escape-
sekvenser) for å velge mellom flere tegnsett (og i prinsippet, tegnkoder).  Tegnsettet 
som UNOX spesifiserer er altså unionen av alle tegnsett som er registrert for bruk med 
ISO 2022, og dette omfatter UNOA til UNOK med mye mer.  Men mekanismen er lite 
brukt (i hvert fall i Vest-Europa og Amerika), trolig fordi 8-biters tegnkoder stort sett har 
dekket behovene til nå.  Dessuten er den tungvint i bruk, fordi kodingen er 
kontekstavhengig.  Hvilket tegn en viss kodeverdi står for avhenger av hvilke 
skiftesekvenser som forekommer tidligere i teksten. 

ISO 10646 definerer i stedet et universelt tegnsett UCS, som dekker alle tidligere 
standardiserte tegnsett.  I UCS har alle tegn en unik 32-biters kodeverdi.  De tegnene 
som er aktuelle i praksis befinner seg i en delmengde kalt “Basic Multilingual Plane” 
(BMP), med tegnkoder som kan representeres i 16-biter (dvs. mindre enn 216).  
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Industristandarden UNICODE faller sammen med BMP.  De subsettene av UCS som 
kan representeres i 7, hhv. 8 biter faller sammen med ISO 646 IRV og ISO 8859-1. 

Når tegn i UCS hhv. UNICODE kodes med et fast antall oktetter pr. tegn, gir dette disse 
tegnkodene: 

• UCS-4:  4 oktetter, 32 biter pr. tegn, og alle tegn i ISO 10646 kan representeres. 
• UCS-2:  2 oktetter, 16 biter pr. tegn, og kodingen dekker bare BMP/UNICODE. 

UNICODE har allerede ganske stor utbredelse.  Microsofts Windows NT og DCOM 
(grunnlaget for OLE og Active X) har UNICODE som underliggende tegnkode.  Det 
samme gjelder Java.  ISO-standardene for C og C++ definerer mekanismer for “brede” 
tegnsett og internasjonalisering, som vanligvis er implementert mot UNICODE.  Som 
tidligere nevnt spesifiserer aktuelle sertifikatstandarder at navn osv. skal representeres i 
UNICODE, og m.a.o. at nasjonale 7-bits tegnkoder som NS ISO 646 eller 8-bits 
tegnkoder som ISO 8859/1 ikke kan brukes. 

UNICODE og ISO 10646 unngår imidlertid ikke alle problemer med varierende 
tegnkoding.  For mange formål tar 16 eller 32-biters kodeverdier for mye plass.  I stedet 
brukes teknikker hvor tegnene kodes med varierende antall biter.  De mest aktuelle er: 

• UTF-8:  Alle tegn i UNOA/UNOB/ISO 646 kodes som i ISO 646.  (Dvs. en utveksling 
som er begrenset til UNOA/UNOB tegnsett kodes identisk i ISO 646 og UTF-8.)  
Andre tegn kodes som sekvenser på 2-6 oktetter. 

• UTF-16:  Alle tegn i ISO 10646 BMP/UNICODE kodes som 2 oktetter (16 biter), som 
i UCS-2.  I tillegg kodes tegnene i 15 andre såkalte “plan” av UCS ved 4-oktetters-
sekvenser. 

Normalt brukes disse kodeteknikkene bare ved lagring og utveksling av data.  Når tekst 
leses inn i programmer for behandling, konverteres tekststrengene til en ren 16- eller 32-
biters representasjon.  Ellers ville behandlingen bli altfor tungvint.  (Jfr. ISO 2022, hvor 
noen slik konvertering ikke finnes.)  Denne konverteringen behøver programmereren 
vanligvis ikke programmere i detalj: 

• I det minste finnes ferdige konverteringsfunksjoner.  (F.eks. de som er standardisert i 
ISO C-biblioteket, med passende “lokale”-definisjoner.) 

• I beste fall er konverteringen implisitt i operasjonene for lesing og skriving av “tekst”-
filer.  (F.eks. Java, der en åpner en fil gjennom et passende “leser” eller”skriver”-
objekt avhengig av kodingen.) 

Dette er funksjonalitet som en på sikt bør kreve innebygget i generisk EDI-programvare, 
som f.eks. EDIFACT-konvertere. 

Som nevnt ovenfor, kan en i prinsippet ikke begynne å parse eller tolke innholdet av en 
EDIFACT-utveksling uten å vite hvilken tegnkoding som gjelder.  Et begrenset utvalg lar 
seg imidlertid håndtere, slik at EDIFACT-programvaren kan detektere hva som gjelder 
og parse utvekslingen korrekt: 

• De kodingsmekanismene som er definert i ISO 10646-1 (UCS-2, UCS-4, UTF-8, 
UTF-16) er selvidentifiserende, gjennom en konvensjon om at teksten skal starte 
med et spesielt “blank”-tegn1.  Dette kommer altså før tjenestetegnsspesifikasjonen 

                                                 
1 ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE, som er usynlig på en skjerm eller utskrift, og ellers er insignifikant bortsett fra at det 
indikerer at automatisk linjeombrekking på det punktet det står ikke er tillatt.  I følge EDIFACT-syntaks kan tegnet ikke 
forekomme inne i en utveksling (annet enn i verdien i et dataelement), men når tegnet brukes til dette formålet står det 
utenfor utvekslingen. 
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“UNA”.  I dette tilfellet har “Syntax identifier” ingen annen funksjon enn å identifisere 
tegnsett, dvs. hvilken delmengde av UCS som brukes. 

• Hvis alternativene er UTF-8 eller en av de vanlige 7- eller 8-biters tegnkodene (ISO 
646, ISO 8859, dvs. UNOA-UNOK) kan tjenestetegnsspesifikasjonen UNA og 
utvekslingshodet UNB parses uten nærmere kjennskap til tegnkodingen, slik at 
EDIFACT-programvaren kan bruke “Syntax identifier” til å identifisere tegnkode. 

4.2 Spesialtegn i EDIFACT 

I en EDIFACT-utveksling er det en del tegn som har helt spesiell betydning; skilletegn og 
avslutningstegn i et segment, samt opphevelsestegn. 
Skilletegn        Standardverdi 

Delelementskilletegn      :  (kolon) 
(skilletegn mellom delelementene i et komposittelement) 

Dataelementskilletegn       +  (pluss) 
(skilletegn mellom dataelementene i et segment) 

Repetisjonsskilletegn       *  (stjerne) 
(skilletegn mellom repetisjoner av samme dataelement 
 i et segment) 

Segmentavslutningstegn:      ’   (apostrof) 

Opphevelsestegn       ?  (spørsmåls- 
              tegn) 

Skilletegn  

Dataelementene i et segment (både enkeltstående dataelementer og komposittelementer), 
og delelementene i et komposittelement, har en predefinert posisjon1 i 
segmentet/komposittelementet. Ved overføring kan derfor hver enkelt dataelementverdi 
identifiseres entydig ved at den plasseres i riktig posisjonsnr. (rekkefølge) i segmentet, 
uten at dataelementets Tag (eller annet identitetsmerke) overføres. For å bestemme 
riktig posisjonsnr. til en dataelementverdi ved mottak av en utveksling, må imidlertid 
overføres et skilletegn som representerer skillet mellom hvert predefinerte dataelement. 
Dette skilletegnet må overføres selv om enkelte av dataelementene ikke har noen verdi i 
den aktuelle utveksling. I tillegg må vi ha forskjellige skilletegn mellom dataelementene i 
et segment og delelementene i et komposittelement. Etter at det ble tillatt å definere 
repeterbare dataelementer i et segment2, må vi i tillegg ha et tredje skilletegn mellom 
repetisjoner av det samme dataelementet. 

Siden skilletegnenes eneste funksjon er å angi posisjonsnummeret til hver enkelt verdi i 
en segmentforekomst, kan skilletegn etter den siste verdien sløyfes, selv om 
segmentet/komposittelementet er definert med flere etterfølgende elementer. 

Segmentavslutningstegn 

                                                 
1 Elementposisjon, ikke tegnposisjon 
2 Nytt i versjon 4 av syntaksreglene (ISO 9735) 
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Ved overføring av segmenter overføres også segmentmerket (tre bokstaver), som er en 
entydig identifikasjon av segmentet. Skilletegnet mellom segmenter kalles derfor 
avslutningstegn, siden segmentmerket selv markerer skillet.  

Opphevelsestegn 

Fordi det av og til kan være behov for å benytte skilletegnene i en dataverdi, er det også 
definert et spesielt tegn for å oppheve skilletegnets spesielle betydning. Det er også 
definert en standardverdi for dette tegnet: 

Hvis teksten 54+328=382  ble overført slik den står, ville dette hos mottaker bli tolket 
som to forskjellige tekstverdier: 54 og 328=3821. For å unngå dette må avsender sette 
inn opphevelsestegnet foran dataelementskilletegnet +, og overføre teksten slik: 
54?+328=382. 

 Opphevelsestegnet redefinerer det etterfølgende tegnet til et vanlig grafisk tegn. 
Opphevelsestegnet har kun virkning for tegnet som følger umiddelbart etter. 

Hvis selve opphevelsestegnet er en del av dataverdien, må det settes inn to ganger hos 
avsender. Opphevelsestegnet opphever med andre ord også betydningen av “seg selv”.  

Hvis tegnet etter opphevelsestegnet er et "vanlig" tegn (ikke spesialtegn), blir 
opphevelsestegnet bare ignorert hos mottaker. 

Eksempler: 

Hvorfor?? vil bli tolket som Hvorfor?  hos mottaker 
OK? (ellers .. vil bli tolket som OK (ellers .. hos 
mottaker 

4.2.1 Tjenestetegnspesifikasjonen (UNA) 

Det er mulig å spesifisere at det skal gjelde andre spesialtegn for en bestemt utveksling 
enn de standardverdiene som er angitt ovenfor. Dette må da spesifikeres aller først i 
utvekslingen, i en tjenestetegnspesifikasjon. 

Tjenestetegnspesifikasjonen refereres ofte til som  "UNA-segmentet", fordi den 
innledes med de tre bokstavene UNA, som jo ser ut som et segmentmerke.  
Tjenestetegnspesifikasjonen er imidlertid ikke et "vanlig" segment, fordi tegnene i 
tjenestetegnspesifikasjonen ikke er definert som dataelementer.  

Tjenestetegnspesifikasjonen skal innledes med bokstavene UNA, etterfulgt av 6 tegn i 
følgende rekkefølge: 
Pos Repr S Navn   Standardverdi 
010 an1 M COMPONENT DATA  ELEMENT SEPARATOR :  (kolon)  
020 an1 M DATA ELEMENT SEPARATOR   + (pluss) 
030 an1 M DECIMAL MARK2     
040 an1 M RELEASE CHARACTER   ? (spørsmålstegn) 
050 an1 M REPETITION SEPARATOR   *  (stjernetegn) 
060 an1 M SEGMENT TERMINATOR   '  (apostrof) 

Eksempel: 

                                                 
1 Forutsatt av standardverdien + benyttes som skilletegn for dataelementer 
2 Desimaltegnspesifikasjonen behandles i neste pkt. (4.2.4) 
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Ved å oversende tjenestetegnspesifikasjonen  UNA:+?/’  har vi dermed spesifisert at 
det er tegnet  / som skal gjelde som repetisjonstegn. 

Det er endel begrensninger for hvilke tegn som kan spesifiseres  som tjenestetegn: 

• Tegnene må være en del av tegnsettet i ISO 646 
• Bokstaver og tall skal ikke brukes 
• Alle tegnene i tjenestetegnspesifikasjonen må være forskjellige 

4.3 Meldingsinnhold 

En forekomst av en melding består av en serie segmentforekomster. Rekkefølgen på 
segmentene, samt hvorvidt et segment må være tilstede1, og evt. hvor mange ganger 
det kan forekomme etter hverandre, er spesifisert i meldingsbeskrivelsen (f.eks. i 
segmenttabellen).  

Eksempel: 

Segmenttabellen til en (meget enkel) melding, ser slik ut: 

Pos Tag Navn     S   R    

0010 UNH Meldingshode    M   1 
0020 ABC ABC-segment    M   1 
0030 DEF DEF-segment    C   5 
0040 UNT Meldingshale    M   1 
Gyldige forekomster av denne meldingen vil kunne være (henholdsvis ingen, 3, og 5  
forekomster av DEF-segmentet): 

1. UNH+...'ABC+...'UNT+...' 
2. UNH+...'ABC+...'DEF+...'DEF+...'DEF+...'UNT+...'  
3. UNH+...'ABC+...'DEF+...'DEF+...'DEF+...'DEF+...'DEF+...'UNT+...' 

Et mer realistisk bilde av hvordan en forekomst av en melding kan se ut, får man ved å 
se på  fig. 2.3 (kap. 2). 

Samtlige meldingsforekomster skal innledes med meldingshode-segmentet UNH, og 
avsluttes med meldingshale-segmentet UNT. Innholdet i disse tjenestesegmentene er 
spesielt behandlet i pkt. 4.9. 

Når det gjelder innholdet i de enkelte brukersegmentene (ABC og DEF i eksemplet 
over), er dette behandlet i pkt 4.5 nedenfor. 

4.4 Innhold i segmentgrupper 

Segmentgrupper forekommer kun som en definisjonsmessig enhet i meldingstype-
spesifikasjonen (segmenttabellen). Uten å kjenne meldingstypedefinisjonen, er det bare 
unntaksvis mulig med sikkerhet å fastslå at et segment i en gitt meldingsforekomst 
tilhører en segmentgruppe eller ikke. 

                                                 
1 Et segment er tilstede hvis dets segmentmerke er tilstede. 
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Unntaket er når segmentene UGH og UGT1 benyttes som innledning og avslutning av 
segmentgruppen. Disse segmentene ble imidlertid ikke tilgjengelig i EDIFACT før i 
versjon 4. I skrivende stund (1998) finnes det derfor ikke standardmeldinger hvor disse 
segmentene forekommer. 

Segmentspesifikasjonen til UGH og UGT er gjengitt i fig. 4.9 og 4.10. Som det fremgår 
består begge disse segmentene av kun ett eneste enkelt dataelement.  

Verdien til dette elementet skal være segmentgruppenummeret til den segmentgruppen 
som innledes av UGH og avsluttes av UGT. Verdien skal være identisk i UGH og UGT. 

Følgende eksempel på en meldingsdefinisjon er hentet fra pkt. 3.6: 
Pos Tag Name S   R   Notes 

0010   UNH   Meldingshode  M   1    

0020     Segmentgruppe 1  C   999    
0030   AAA  AAA-segment M   1    

0040     Segmentgruppe 2  C   99    
0050   BBB  BBB-segment M   1    
0060   CCC  CCC-segment M   1    

0070  Segmentgruppe 3 C   1 
0080 UGH Antikollisjons segmentgruppehode M   1  

0090     Segmentgruppe 4  C   999    
0100   DDD  DDD-segment M   1    

0110     Segmentgruppe 5  C   9    
0120   EEE  EEE-segment M   1     
0130   FFF  FFF-segment M   1    

0140   GGG  GGG-segment C   9  

0150  UGT Antikollisjons segmentgruppehale M   1 

0160 UNT   Meldingshale M   1    
 
Eksempel på en forekomst av denne meldingen kan være (1 forekomst av samtlige 
segmentgrupper, 2 forekomster av GGG-segmentet): 
UNH+. . .'AAA+. . .'BBB+...'CCC+. . .'UGH+3'DDD+. . .'EEE+. . .'FFF+. . . 
.'GGG+. . .'GGG+. . .'UGT+3'UNT+. . .' 

Når det gjelder innholdet i de enkelte brukersegmentene som segmentgruppene består 
av, er dette behandlet i pkt 4.5 nedenfor. 

4.4.1 Segmentkollisjon 

Segmentkollisjon er et fenomen som kan inntreffe dersom en meldingstype ikke er 
konstruert på riktig måte. En feil konstruert meldingstype kan lages slik at det ved mottak 
av enkelte lovlige forekomster av meldingstypen ikke er mulig å avgjøre hvilket segment i 
meldingstypen som en segmentforekomst tilhører.  

Fordi EDIFACT er basert på en sekvensiell lesing og tolkning av hvert enkelt segment i 
en utveksling, må en gitt segmentforekomsts tilhørighet i meldingstypen være entydig 
bestemt i det forekomsten leses (og f.eks. ikke være avhengig av at neste 
segmentforekomst leses og tolkes). Når en slik entydig tilhørighet ikke er mulig å 
bestemme, betegnes dette som segmentkollisjon.  

                                                 
1 Antikollisjons segmentgruppehode og -hale 
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Eksempel: 
I nedenstående eksempel på en meldingsstruktur benyttes det fem ulike segmenter i sju forskjellige 
posisjoner. Segment ABC benyttes i tre forskjellige posisjoner.  

ABC ABC-segment C   1 

DEF DEF-segment C   5 

 Segmentgruppe 1  C   5    
ABC  ABC-segment M   1    
JKL  JKL-segment C   5     

 Segmentgruppe 2  C   5    
ABC  ABC-segment M   1     
MNO  MNO-segment C   5    
PQR  PQR-segment C   5  

En forekomst av denne meldingsstrukturen kan se slik ut: 

ABC+...'DEF+...'ABC+...'JKL+...'ABC+...'MNO+...'PQR+...'ABC+...' 

Her er det to segmentforekomster som det ikke er mulig for mottaker å bestemme "tilhørigheten" til 
(før neste segment leses): 

1. Det er ikke mulig å avgjøre hvorvidt den første forekomsten av ABC-segmentet er det  
    enkeltstående segmentet (i starten av strukturen), eller starten på segmentgruppe 1. 
2. Det er ikke mulig å avgjøre hvorvidt tredje forekomst av ABC-segmentet (etter JKL- 
    segmentet) er starten på segmentgruppe 2 eller starten på andre forekomst av  
    segmentgruppe 1. 

Når en slik situasjon inntreffer, kalles det segmentkollisjon. 

For konstruktørene av standardmeldinger er det et helt ufravikelig krav at meldingene 
blir konstruert slik at segmentkollisjon ikke kan forekomme. Hvis segmentkollisjon ikke 
lar seg forhindre på annet måte, finnes det noen spesielle tjenestesegmenter som kan 
settes inn i meldingstypen: 

UNS Seksjonsskille 

 Dette er et segment som opprinnelig ble laget for å skille de ulike seksjonene i 
meldinger som naturlig var inndelt i én hoved-, én detalj- og én 
sammendragsseksjon. Behovet for den opprinnelige hensikten med segmenter 
viste seg imidlertid ikke å være tilstede, så etter hvert er UNS-segmentets eneste 
funksjon å bidra til å forhindre segmentkollisjon (se pkt. 4.7.8).  

 Seksjonsskillesegmentet består av ett eneste dataelement som kan inneholde én 
av to mulige verdier (D eller S). En forekomst av UNS består altså enten av 
UNS+D' eller av UNS+S'. For funksjonen å forhindre segmentkollisjon,  spiller 
det ingen rolle hvilken av de to verdiene UNS-segmentet består av.  

Bruk av UNS vil i mange tilfelle kunne forhindre segmentkollisjon. I versjon 1 - 3 av 
EDIFACT er UNS det eneste spesialsegmentet man har hatt tilgjengelig for dette 
formålet. 

I noen tilfeller er imidlertid bruk av UNS utilstrekkelig. Prøver vi f. eks. å sette inn UNS i 
eksemplet foran, finner vi at dette segmentet ikke kan løse alle segment-
kollisjonsproblemene. 

I versjon 4 av EDIFACT har man derfor innført to nye tjenestesegmenter som har sin 
eneste oppgave i å forhindre segmentkollisjon: 
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UGH/UGT Antikollisjons segmentgruppehode/-hale 

 Dette segmentparet benyttes til å "omramme" en segmentgruppe som 
ellers ville medføre segmentkollisjon. Disse to segmentene utgjør da 
starten og slutten på en ny segmentgruppe. Begge segmentene er like 
(bortsett fra segmentmerket), og består av ett eneste dataelement. 
Verdien til dette dataelementet er segmentgruppenummeret til UGH/UGT-
gruppen (hentes fra segmenttabellen i meldingsbeskrivelsen) 

   

Eksempel 2: 
Her er "eksempel 1"-strukturen ombygget ved å sette inn UGH-/UGT-segmentene "rundt" begge 
de to tidligere segmentgruppene. Meldingsstrukturen blir da slik: 

ABC ABC-segment C   1 

DEF DEF-segment C   5 

 Segmentgruppe 1 C   1 
UGH Antikollisjons segmentgruppehode M   1 

 Segmentgruppe 2  C   5    
ABC  ABC-segment M   1    
JKL  JKL-segment C   5     

 Segmentgruppe 3 C   1 
UGH Antikollisjons segmentgruppehode M   1 

 Segmentgruppe 4  C   5    
ABC  ABC-segment M   1     
MNO  MNO-segment C   5    
PQR  PQR-segment C   5  

UGT Antikollisjons segmentgruppehale M   1 

UGT Antikollisjons segmentgruppehale M   1 

Den samme datastrømmen som i eksempel 1 (bare med tillegg av UGH- og UGT-segmentene), 
ser nå slik ut: 

ABC+...'DEF+...'UGH+1'ABC+...'JKL+...'UGH+3'ABC+...'MNO+...'PQR+...' 
ABC+...'UGT+3'UGT+1' 

Her ser vi nå at samtlige forekomster av ABC-segmentet er entydig bestemt: 

1. Den første forekomsten kan bare være det enkeltstående segmentet, siden det ikke  
    kommer etter en forekomst av UGH-segmentet. 
2. Den andre forekomsten kan bare være starten på segmentgruppe 2, siden UGH- 
    segmentet foran inneholder segmentgruppenummeret 1. 
3. Den tredje forekomsten kan bare være starten på segmentgruppe 4, siden UGH- 
    segmentet foran inneholder segmentgruppenummeret 3. 
4. Den fjerde forekomsten kan bare være starten på andre forekomst av segment- 
    gruppe 4, siden det ikke var noe UGT-segment etter PQR-segmentet. 

Både UNS-segmentet og UGH-/UGT-segmentene er behandlet generelt under pkt. 4.7 
(Tjenestesegmenter) 

4.5 Innhold i segmenter 

Når segmenter overføres i en melding, er det følgende som skal overføres (i nevnte 
rekkefølge): 

1. Segmentmerket  
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2. Innholdet i hvert av de dataelementer som segmentet består av, med 
dataelementskilletegnet foran. 

3. Segmentavslutningstegnet (etter siste dataelement som er tilstede1) 

4.5.1 Utelatelse av dataelementer i et segment 

Dataelementene i et segment (både enkeltstående dataelementer og komposittelementer) 
har en predefinert plass i segmentet. Ved overføring kan derfor hver enkelt 
dataelementverdi identifiseres entydig ved at den plasseres i riktig posisjonsnr. 
(sekvensnr.) i segmentet, uten at dataelementets Tag (eller annet identitetsmerke) 
overføres.  

For å bestemme riktig posisjonsnr. til en dataelementverdi ved mottak av en utveksling, 
må det imidlertid overføres et skilletegn som representerer skillet mellom hvert 
predefinerte dataelement. Dette skilletegnet må overføres selv om enkelte av 
dataelementene ikke har noen verdi i den aktuelle utveksling.   

 I en segmentforekomst vil alltid en dataverdi etter det n’te dataelementskilletegnet bli 
tolket som innholdet av det n’te predefinerte dataelementet i segmentet. 

Siden skilletegnets eneste funksjon er å angi posisjonsnummeret til hver enkelt verdi i en 
segmentforekomst, kan skilletegnet etter den siste verdien sløyfes, selv om segmentet 
er definert med flere etterfølgende dataelementer. 

Standardverdien for skilletegn mellom dataelementene i et segment er pluss (+), men 
det kan for hver enkelt utveksling angis at et annet skilletegn skal benyttes (i 
tjenestetegnspesifikasjonen UNA). 

Eksempel på forekomst av segment der alle dataelementene har verdi: 

SEG+DAT1+DAT2+DAT3+DAT4+DAT5'  

SEG =  segmentmerket, DAT1 = verdien til dataelement 1, etc.  

Eksempel på forekomst av segment der dataelement 1,3 og 4 ikke har noen verdi: 

SEG++DAT2+++DAT5'  

Eksempel på forekomst av segment der dataelement 4 og 5 (de to siste) ikke har noen 
verdi: 

SEG+DAT1+DAT2+DAT3'  

Dersom et segment ikke inneholder data som skal oversendes, kan hele segmentet 
utelates2  (inkludert segmentmerket). 

4.5.2 Repetisjon av dataelementer i et segment 

I henhold til nyeste versjon av syntaksregler for EDIFACT1, er det mulig å definere 
dataelementene i et segment som repeterende, det vil si at det kan tilordnes flere verdier 

                                                 
1 Et enkelt dataelement er tilstede hvis det inneholder minst ett tegn. 
 
2 I versjon 1 - 3 var regelen at segmentmerket skulle utelates dersom segmentet ikke inneholdt data. 
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etter hverandre. For å kunne identifisere at en gitt dataverdi er en repetisjon av et 
dataelement i stedet for det etterfølgende dataelementet, er det nødvendig med et annet 
skilletegn mellom repetisjonene av samme dataelement enn mellom de ulike 
dataelementene. 

Standardverdi for repetisjonsskilletegnet er stjerne (*), men det kan for hver utveksling 
angis at et annet skilletegn benyttes (i tjenestetegnspesifikasjonen UNA). 

Eksempel på forekomst av segment med 5 dataelementer, der dataelement 2 er 
repeterende: 

SEG+DAT1+DAT21*DAT22*DAT23+DAT3+DAT4+DAT5' 

DAT21 = verdien til første forekomst av dataelement 2, etc. 

4.5.3 Komposittelementer  

Når vi har snakket om dataelement ovenfor (pkt. 4.3.1 og 4.3.2), kunne det være både et 
enkeltstående dataelement og et komposittelement. Hvis f.eks dataelement 2 i 
eksemplene ovenfor var et komposittelement med tre delelementer, kunne en gitt 
forekomst av segmentet se slik ut: 

Eksempel på forekomst av segment der alle dataelementene har verdi, og dataelement 
2 er et komposittelement: 

SEG+DAT1+DEL12:DEL22:DEL32+DAT3+DAT4+DAT5'  

DEL12 = verdien til delelement 1 i dataelement 2 (som er et komposittelement), DEL22 = 
verdien til delelement 2 i dataelement 2, etc. 

Repetisjon av komposittelementer 
Eksempel på forekomst av segment der alle dataelementene har verdi, og dataelement 
2 er et repeterende komposittelement: 

SEG+DAT1+DEL121:DEL221:DEL321*DEL122:DEL222:DEL322* 
DEL123:DEL223:DEL323+DAT3+DAT4+DAT5'  

DEL121 = verdien til delelement 1 i første forekomst av dataelement 2,  
DEL122 = verdien til delelement 1 i andre forekomst av dataelement 2, etc. 

4.5.3.1 Utelatelse av delelementer 

Dersom data utelates for ett eller flere delelementer i et komposittelement, beskrives det 
på tilsvarende måte, med delelementskilletegn (:) i stedet for dataelementskilletegn (+). 
Dersom et eller flere delelement utelates i begynnelsen eller midten av 
komposittelement, skal det markeres ved hjelp av delelementskilletegn. Dersom alle 
delelementer i et komposittelement utelates, skal hele komposittelementet også utelates. 

                                                                                                                                               
1 Versjon 4 av ISO 9735 
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Eksempel på forekomst av segment der delelement 2 (i dataelement 2) ikke har verdi: 

SEG+DAT1+DEL12::DEL32+DAT3+DAT4+DAT5'  

Eksempel på forekomst av segment der delelement 1 og 2 (i dataelement 2) ikke har 
verdi: 

SEG+DAT1+::DEL32+DAT3+DAT4+DAT5'  

Dersom ett eller flere delelementer utelates på slutten av komposittelement, kan 
komposittelementet kuttes av ved å sette et dataelementskilletegn rett etter det siste 
delelementet som inneholder data. Det skal da ikke være noen delelementskilletegn 
etter det siste delelementet i et komposittelement. 

Eksempel på forekomst av segment der delelement 3 (i dataelement 2) ikke har verdi: 

SEG+DAT1+DEL12:DEL22+DAT3+DAT4+DAT5' 

4.6 Innholdet i enkle dataelementer 

Enkle dataelementer inneholder en sekvens av tegn/grafiske symboler. Hvilke 
tegn/symboler som kan benyttes, bestemmes av to ting:  

1. Hvilket tegnsett som er definert for utvekslingen. Tegnsettet er gitt ved verdien av 
dataelementet 0001 i hodesegmentet for utvekslingen (UNB-segmentet). Det 
henvises forøvrig til punktet 4.1 Tegnsett og tegnkoder for mer informasjon om valg 
av tegnsett. 

2. Hvilket format (hvilken representasjon) som er spesifisert for det aktuelle 
dataelementet. EDIFACT skiller kun mellom tre ulike representasjoner: 

• Alfabetisk  
• Alfanumerisk  
• Numerisk  

Alfabetiske verdier kan bestå av bokstaver og andre grafiske tegn bortsett fra tall, 
begrenset av det tegnsett som er valgt (ref. pkt. 4.1). 

Alfanumeriske verdier kan bestå av bokstaver og andre grafiske tegn (inkludert tall), 
begrenset av det tegnsett som er valgt. 

4.6.1 Numeriske verdier 

Innholdet i numeriske dataelementer skal kun bestå av signifikante tall (0 – 9), og 
eventuelt desimaltegn og negativt fortegn. Det er med andre ord ikke tillatt å benytte 
skilletegn for ”tusenverdier” i en utveksling.  

Numeriske dataelementer er spesifisert med maksimalt antall siffer.  Eventuelle 
desimaltegn og fortegn ikke skal regnes med når antall siffer bestemmes. 
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Eksempel: 
Hvis et element er spesifisert som n..6 (se pkt. 3.1 Notasjon), kan dataelementet altså inneholde 
verdier som  34567,8 og  -6457,89, mens verdien 1354678 (7 siffer) ikke er tillatt. 

4.6.1.1 Desimaltegn 

Fra og med versjon 4 av EDIFACT-standarden1 gjelder følgende: 
 Både  komma (,) og punktum (.) kan benyttes fritt som desimaltegn i numeriske 

dataelementer. Hos mottaker skal altså begge deler tolkes som et desimaltegn. En 
eventuell verdi i desimaltegnposisjonen i UNA (se pkt. 4.2.3) skal ignoreres. 

I henhold til tidligere versjoner2 gjelder følgende: 
 Punktum (.) er standardverdi som desimaltegn i numeriske dataelementer, men 

komma  (,) kan benyttes hvis dette er angitt som desimaltegn i UNA.  

En avsender som både har partnere som benytter versjon 4 og partnere som benytter 
tidligere versjoner, må følge denne strategien for å sikre seg at numeriske verdier blir 
tolket riktig hos begge "typer" partnere: 

1. Benytt  konsekvent enten komma eller punktum som desimaltegn (i det minste innen 
hver utveksling). 

2. Send alltid UNA i hver utveksling, med angivelse av det desimaltegn som er benyttet. 

I henhold til tidligere versjoner av syntaksreglere måtte det alltid være minst ett tegn før 
og ett etter desimaltegnet. 0,5 kunne altså ikke skrives ,5. Fra og med versjon 4 er 
kravet om minst ett tall foran desimaltegnet falt bort, slik at altså ,5 er en gyldig verdi. 

4.6.1.2 Fortegn 

Dersom det skal oversendes negative verdier, skal det angis med et minustegn (-) rett før 
den numeriske verdien. 

Hvis en verdi er begrepsmessig negativ, f.eks. en rabatt, skal den representeres som en 
positiv verdi i en utveksling. At en verdi begrepsmessig er negativ skal være angitt i 
dataelementbeskrivelsen.  

Eksempler på gyldige og ugyldige verdier av numeriske dataelementer: 
Verdi     Versjon 1 – 3  Versjon 4 

2 500 000    Ugyldig  Ugyldig 
2.500.000    Ugyldig  Ugyldig 
2500000    Gyldig   Gyldig 
- 23     Ugyldig  Ugyldig 
-23     Gyldig   Gyldig 
1,00     Gyldig   Gyldig 
-.45     Ugyldig  Gyldig 

 

                                                 
1 ISO 9735, versjon 4 
2 ISO 9735, versjon 1, 2 og 3 
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Et numerisk felt i EDIFACT er et "vanlig" alfanumerisk felt med et begrenset 
utvalg lovlige tegn. Innholdet i et numerisk felt i en EDIFACT-utveksling er derfor 
ikke noe annet enn en serie siffer (evt. med tillegg av fortegn og desimaltegn). 
Det er opp til EDI-programvaren og/eller applikasjonen å tolke denne 
"siffersekvensen" riktig. 

Dersom  en tallverdi i EDIFACT skal angis i en eller annen form for "viten-
skapelig" notasjon (f.eks '4,36E+13', som står for 4,36x1013) som krever andre 
tegn enn tall, fortegn og desimaltegn, må dette gjøres i et alfanumerisk felt i 
EDIFACT. 

4.6.2 Koder og kodelister  

For å opprettholde fleksibiliteten i EDIFACT-strukturen benyttes i stor grad koder til å 
representere verdien av et gitt dataelement. Dette gjøres for å redusere den 
tegnmengden som sendes over kommunikasjonslinjene, og for å gjøre innholdet så 
språkuavhengig som mulig. Ved å benytte presist definerte koder, er elementverdiene 
mer uavhengig av menneskelig tolkning, og det er dermed ogå enklere å benytte 
verdiene direkte i applikasjoner. 

Kodene som benyttes i EDIFACT skal hentes fra kodelister. Det skjelnes mellom fire 
klasser kodelister: 

1. Kodelister for tjenestedataelementer (0001/0999) som brukes i tjenestesegmentene.  

2. Kodelister for brukerdataelementer med standard kodeverdier som benyttes i 
EDIFACT-meldinger, og som vedlikeholdes i henhold til UN/EDIFACT-prosedyrer.  

3. Andre kodelister for brukerdataelementer som utgis og vedlikeholdes av ISO eller 
UN/ECE. 

4. Kodelister som utgis og vedlikeholdes av andre organer enn UN/EDIFACT, ISO eller 
UN/ECE (f.eks. nasjonsspesifikke, bransjespesifikke eller organisasjonsspesifikke 
kodelister). 

Kodelistekatalogen EDCL inneholder koder som tilhører klasse 1 og 2.  Alle data-
elementer i dataelementkatalogen EDED med et dataelementmerke som er odde, har en 
tilhørende kodeliste i EDCL.  

For å identifisere kodelister tilhørende klasse 4 (og i noen tilfeller klasse 3), finnes i 
EDIFACT dataelementene  

 1131  Code list identifier, coded   
3055 Code list responsible agency, coded 

I alle segmenter der et dataelement kan inneholde en kode fra kodeklasse 3 eller 4, 
etterfølges derfor i segmentbeskrivelsen dataelementet av kodeparet 1131/3055, slik at 
de tre dataelementene blir delelementer i et komposittelement. 

Innholdet av dataelementene 1131 og 3055 vil selv være koder, og kodelistene for disse 
dataelementene er en del av EDCL. Kodene i kodelisten for dataelement 1131 beskriver 
det området en kode gjelder, dvs. hva slags koder som er inneholdt i listen. 

 Kodeverdier i EDIFACT skal kun bestå av bokstavene fra A til Z og tallene fra 0 til 9. 

Samtlige koder som oppfyller ovenstående betingelse kan dermed benyttes uavhengig 
av valgt tegnsettnivå (siden A - Z og 0 - 9 finnes i alle tegnsettnivåene).  Bruk av f. eks. 
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nasjonale tegn (Æ, Ø, Å, Ä, Ü, etc.) og andre spesialtegn, vil dessuten generelt øke 
risikoen for tvetydigheter i koding og tolkning , og dermed kunne vanskeliggjøre entydige 
oppslag i kataloger.  

4.7 Tjenestesegmenter i en utveksling 

Tjenestesegmentene inneholder dataelementer (tjenesteelementer) som er nødvendige for 
bl.a. å: 

• styre behandlingen av utvekslingen hos mottaker 
• indikere hvordan syntaksen er brukt, f.eks. bruk av tegnsett 
• avgrense utvekslingen og dens deler 
• identifisere avsender og mottaker av utvekslingen og dens deler 
• angi referanser til utvekslingen og dens deler 

Segmentmerket for tjenestesegmentene begynner alle med bokstaven 'U', som er 
reservert for formålet.  

Tjenestesegmentene vil normalt bli behandlet av spesiell EDI-programvare. Denne 
programvaren vil oftest være generell i den forstand at den ikke er spesiell for de enkelte 
applikasjoner, og heller ikke er avhengig av utvekslingspartner. Den må derfor utformes 
slik at all behandling (f.eks. fastsettelse av verdier i tjenesteelementer) som kan være 
spesiell for de enkelte applikasjoner (eller utvekslingspartnere) kan styres av tabeller 
som EDI-programvaren har tilgang til, eller styres av parametere som utveksles mellom 
programvaren og applikasjonene. 

Følgende tjenestesegmenter vil bli separat gjennomgått i det følgende: 

UNB/UNZ Utvekslingshode og -hale, som omgir en utveksling 

UNG/UNE Utvekslingshode og -hale, som omgir en (meldings-)gruppe 

UNH/UNT Utvekslingshode og -hale, som omgir en melding 

Rekkefølgen av disse  tre segmentparene fremgår av ovenfor nevnte 

UGH/UGT Antikollisjons segmentgruppehode og -hale, som (noen ganger) omgir en 
segmentgruppe 

UNS Seksjonsskille, som benyttes i noen meldingstyper for å skille 
hodeseksjon fra detaljseksjon, og/eller detaljseksjon fra 
sammendragsseksjon. 

Det finnes en rekke andre tjenestesegmenter i EDIFACT som kan benyttes i 
satsvis EDI. Disse behandles enten andre steder i dette heftet, eller i andre deler 
av denne publikasjonsserien: 
• Tjenestesegmentene for kvittering/feilmelding ved bruk av  CONTRL-

meldingen (UCD, UCF, UCI, UCM, UCS) (ref. pkt. 5.2 Kontroll, kvittering og 
feilhåndtering). 

• Tjenestesegmenter for overføring av sikkerhetsdata (USH, USA, USC, USR, 
UST) (ref. Del 5: Sikkerhet i EDIFACT-løsninger)  

• Tjenestesegmenter for overføring av pakker av binærkodete data (UNO, 
UNP) (ref. Del 4: Overføring av binære data i en EDIFACT-løsning). 
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 Tjenestesegmentene er definert i selve syntaksspesifikasjonen - ISO 9735: 

Annex B   (for versjon 1 - 3 av ISO 9735) 
Part 1, Annex C (for versjon 4 av ISO 9735)  

Den følgende beskrivelsen av tjenestesegmentene gjelder versjon 4. Det er en del 
vesentlige forskjeller mellom versjon 4 og tidligere versjoner når det gjelder 
tjenestesegmentene. De viktigste er kommentert nedenfor, men de som benytter EDI-
løsninger som er basert på versjon 1-3, henvises likevel til "Norsk veilledning i bruk av 
EDIFACT (versjon 2.0)", hvor det finnes en uttømmende forklaring til tjeneste-
segmentene for EDIFACT- versjon 1 - 3.  

 

Tjenestetegnspesifikasjon UNA C

Utvekslingshode UNB M

Gruppehode UNG C

Utvekslingshale UNZ M

Meldingshode UNH M

   Meldingsinnhold

Meldingshale UNT M

Gruppehale UNE C

- - -   Evt. flere meldinger - - -

 - - -   Evt. flere grupper  - - -

 Navn       Segmentmerke          Status

M
el
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ng
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Fig. 4.2 Tjenestesegmentene (og tjenestetegnspesifikasjonen) som innleder og avslutter 

henholdsvis utvekslinger, grupper og meldinger. Tjenestesegmentene skal forekomme i 
den rekkefølge  (ovenfra og nedover) de er angitt i figuren. 

4.7.1 Utvekslingshode - UNB 

Utvekslingshodet UNB sendes umiddelbart etter tjenestetegnspesifikasjonen (dersom 
denne sendes). Hovedfunksjonene til UNB er: 

• Spesifikasjon av tegnsett, syntaksversjon og kodelisteutgave som gjelder for 
utvekslingen 

• Entydig identifisering/"merking" av utvekslingen (i forhold til andre utvekslinger 
mellom de samme partene).  

• Adressering av utvekslingen.  
• Annen kontroll- og referanseinformasjon. 
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Spesifikasjonen av UNB (i henhold til versjon 4 av ISO 9735) er gjengitt i fig. 4.3. 
Nedenfor følger en forklaring på de enkelte posisjonene i segmentet.  

Pos 010 S001  Syntaksidentifikator 

 Syntaksidentifikatoren spesifiserer hvilke tegnsett/tegnkoder, hvilken 
syntaksversjon og hvilken katalogutgave for tjenestekodelistene som er 
benyttet i utvekslingen. Delelementene er: 

0001 Kodelisteverdi for hvilket tegnsett som benyttes (ref. fig. 4.1), f.eks.  
UNOC.  

0002 Versjonsnr. for hvilken syntaks som benyttes (dvs. versjon av 
ISO 9735). Aktuelle verdier er 1, 2, 3 eller 4. 

0080 Katalogutgave av UNTDID som kodelistene1  for tjenesteelementene 
er/skal hentes fra. (Eks.: D98A) 

0133 Tegnkodespesifikasjon. Aktuelt først og fremst hvis begge parter 
benytter samme tegnkoding i sine datamaskinapplikasjoner, og denne 
tegnkoding er en annen enn EDIFACT's "egen".  Ved å angi 
applikasjonens tegnkoding her, kan koding fra og til EDIFACT-
utvekslingens egen tegnkoding unngås. 

 Delelementene 0080 og 0133 finnes ikke i S001/syntaksversjon 1-3, og kan 
altså bare benyttes hvis syntaksversjon 4 er gjeldende. 

                                                 
1 Til tross for at selve tjenestesegmentene ikke er en del av segmentkatalogen i UNTDID, så er de tilhørende kodelistene 
"plassert" i kodelisten i UNTDID. Dette er av rent praktiske årsaker, fordi det regelmessig vil være behov for en 
oppdatering av disse kodelistene (og katalogene i UNTDID utgis i nye utgaver hvert halvår).  
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UNB    INTERCHANGE HEADER 
Function: To identify an interchange. 
POS   TAG    Name                                     S   R    Repr.    Notes 

010    S001   SYNTAX IDENTIFIER                            M   1             1 
       0001    Syntax identifier                           M      a4 
       0002    Syntax version number                      M      an1 
       0080    Service code list directory version number  C      an..6 
       0133    Character encoding, coded                   C      an..3 

020    S002   INTERCHANGE SENDER                           M   1             2 
       0004    Interchange sender identification           M      an..35 
      0007    Identification code qualifier               C      an..4 
       0008    Interchange sender internal identification  C      an..35 
       0042    Interchange sender internal sub-identification  C      an..35 

030    S003   INTERCHANGE RECIPIENT                        M   1             2 
       0010    Interchange recipient identification        M      an..35 
       0007    Identification code qualifier               C      an..4 
       0014    Interchange recipient internal identification        C      an..35 
       0046    Interchange recipient internal sub-identification    C      an..35 

040    S004   DATE AND TIME OF PREPARATION                 M   1 
       0017    Date                                        M      n8 
       0019    Time                                        M      n4 

050    0020   INTERCHANGE CONTROL REFERENCE        M   1    an..14   2 

060    S005   RECIPIENT REFERENCE/PASSWORD DETAILS   C   1 
       0022    Recipient reference/password                M      an..14 
       0025    Recipient reference/password qualifier      C      an2 

070    0026   APPLICATION REFERENCE                        C   1    an..14 

080    0029   PROCESSING PRIORITY CODE                     C   1    a1 

090    0031   ACKNOWLEDGEMENT REQUEST      C   1    n1 

100    0032   INTERCHANGE AGREEMENT IDENTIFIER     C   1    an..35 

110    0035   TEST INDICATOR                               C   1    n1 

 
NOTES: 

1. S001/0002, shall be '4' to indicate this version of the syntax. 

2. The combination of the values carried in data elements S002, S003 and 0020 shall be used to 
identify uniquely the interchange, for the purpose of acknowledgement. 

Fig. 4.3 Spesifikasjon av utvekslingshodet (UNB) i henhold til versjon 4 av syntaksreglene (ISO 
9735-1, Annex C) 
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Pos 020 S002  Utvekslingsavsender  
 (Det forutsettes at innholdet i pkt. 5.3 om "Identifikasjon av parter og applikasjoner" er 

kjent før nedenstående leses)  

 I S002 skal avsender angi sin egen EDI-identifikator (eller "EDI-adresse").  

 For organisasjoner/virksomheter som har kun én EDI-applikasjon og ett EDI 
aksesspunkt1, er det tilstrekkelig å benytte de to første delelementene i S002. 
Disse skal da utfylles slik: 

1. Hvis avsender har fått tildelt/har hentet sin EDI-identifikator fra en av 
identifikator-kildene i kodelisten for delelement 0007: 

0004 EDI-identifikator fra aktuell kilde. 
0007 Kodeverdi for aktuell kilde. Dersom PT2 er den aktuelle kilden, 

skal kodeverdien være 82.  

2. Hvis avsender og mottaker har avtalt seg imellom hvilke identifikatorer de 
skal benytte(dvs. hvis identifikatorene ikke er hentet fra en av kildene på  
kodelisten for 0007): 

0004 Avtalt EDI-identifikator 
0007 ZZZ (dvs. kodeverdi for "gjensidig avtalt" i kodelisten for dette 

dataelementet). Alternativ trenger ikke delelementet overføres i det 
hele tatt. 

 For organisasjoner som har flere enn én EDI-applikasjon og/eller EDI 
aksesspunkter, kan delelementene 0008 og 0042 utnyttes til en entydig 
identifikasjon ("adressering") helt ned til applikasjonsnivå. Under pkt. 5.3 er 
det gitt en anbefaling av hvordan disse delelementene i så tilfelle kan utfylles. 

Det kan være verd å merke seg forskjellen mellom hva som angis som 
avsender og mottaker i UNB (og evt. i UNG), og hva som angis som 
"avsender" og "mottaker" i enkelte meldinger (f.eks. fakturamottaker/kjøper i 
en INVOIC-melding). Angivelsen i UNB gjelder selve adresseringen av 
forsendelsen, mens det som er angitt på meldingsnivå er de (juridiske) 
forretningsparter, som er ansvarlig for behandlingen av meldingen. Selv om 
det ofte er samsvar mellom f. eks. mottaker i utvekslingen og 
fakturamottaker/kjøper i en fakturamelding (i den forstand at det er samme 
organisasjon som står bak begge partnerangivelsene), er i utgangspunktet 
disse to informasjonsenhetene helt uavhengige.  

Dette kan sammenlignes med at det som oftest vil stå samme navn/adresse 
på konvolutten som på en (papir)faktura som ligger i konvolutten. Hvis 
imidlertid et konsern som Telenor har sentralisert sin mottakskontroll av 
inngående fakturaer, vil det være fullt mulig/ gyldig at det står "Telenor Oslo" 
på en faktura som ligger i en konvolutt som er adressert til "Telenor 
Brønnøysund".  

  

Pos 030  S003  Utvekslingsmottaker 
 (Det forutsettes at innholdet i pkt. 5.3 om "Identifikasjon av parter og applikasjoner" er 

kjent før nedenstående leses)  

                                                 
1 "Knutepunkt" eller "postkasse" for inn- og utgående EDI-utvekslinger, ref. pkt. 5.3 
2 Statens Teleforvaltning, som  er norsk navneautoritet, og som tildeler bruker-id'er i Norge, enten selv eller via godkjente 
tildelere. 
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 I S003 skal avsender angi mottakerens EDI-identifikator (eller "EDI-adresse").  

 Dersom mottaker har kun én EDI-applikasjon og ett EDI aksesspunkt1, er det 
tilstrekkelig å benytte de to første delelementene i S003. Disse skal da 
utfylles slik: 

1. Hvis mottaker har fått tildelt/har hentet sin EDI-identifikator fra en av 
identifikator-kildene i kodelisten for delelement 0007: 

0010 EDI-identifikator for mottaker fra aktuell kilde. 
0007 Kodeverdi for aktuell kilde. Dersom PT2 er den aktuelle kilden, 

skal kodeverdien være 82.  

2. Hvis avsender og mottaker har avtalt seg imellom hvilke identifikatorer de 
skal benytte(dvs. hvis identifikatorene ikke er hentet fra en av kildene på  
kodelisten for 0007): 

0010 Avtalt EDI-identifikator for mottaker 
0007 ZZZ (dvs. kodeverdi for "gjensidig avtalt" i kodelisten for dette 

dataelementet). Alternativ trenger ikke delelementet overføres i det 
hele tatt. 

 Dersom mottaker har flere enn én EDI-applikasjon og/eller EDI 
aksesspunkter, kan delelementene 0014 og 0046 utnyttes til en entydig 
identifikasjon ("adressering") helt ned til applikasjonsnivå. Under pkt. 5.3 er 
det gitt en anbefaling av hvordan disse delelementene i så tilfelle kan utfylles. 

Pos 040 S004  Tidspunkt for klargjøring 

 Dato og tid for klargjøring er det tidspunkt da utvekslingen ble klargjort for 
oversendelse, ikke det tidspunkt da det fysisk sendes. Tidspunktet kan være 
forskjellig fra tidspunkt i S004 i UNG (hvis meldingsgrupper benyttes), og vil 
ofte også være forskjellig fra det tidspunkt da meldingen(e) ble klargjort, som 
angitt i meldingen(e). 

 Dato skal oppgis i formatet CCÅÅMMDD, f.eks. 19980701 (1. juli 1998). Tid 
oppgis som TTMM (24-timers ur), fra 0001 til 2400. 

 I versjon 1-3 skal dato oppgis som ÅÅMMDD3, f.eks. 980701 (1. juli 1998). 
dvs. uten angivelse av århundre. 

 Det er avsenders lokaltid som bør benyttes, dersom ikke noe annet er avtalt. 

Pos 050 0020  Kontrollreferanse for utvekslingen 

 Kontrollreferansen bestemmes og tilordnes av avsender. Normalt vil dette være 
et løpenummer som genereres automatisk  (dvs. øker med 1 for hver utveksling 
som sendes). 

                                                 
1 "Knutepunkt" eller "postkasse" for inn- og utgående EDI-utvekslinger, ref. pkt. 5.3 
2 Post og Teletilsynet, som  er norsk navneautoritet, og som tildeler bruker-id'er i Norge, enten selv eller via godkjente 
tildelere. 
3 Versjon 1 - 3 er altså ikke "år 2000-godkjent" når det gjelder datoangivelsen i UNB. Dette er imidlertid sjelden noe 
problem, da datoen i UNB vanligvis ikke benyttes direkte i applikasjonene (med registreres i en loggfil eller tilsvarende) 
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 Kravet er at kontrollreferansen, sammen med verdiene i dataelementene S002 
og S003 entydig skal identifisere en utveksling (ref. note 2 i 
segmentspesifikasjonen). 

 Verdien for kontrollreferansen skal gjentas i utvekslingshalen, UNZ. 

 Kontrollreferansen skal benyttes som referanse dersom kvitteringsmeldingen 
CONTRL benyttes (ref. pkt. 5.2).  

Pos 060 S005  Mottakers referanse/passord 

 Bruk av mottakers referanse/passord må spesifiseres i utvekslingsavtalen. For 
eksempel kan et passord være påkrevet for å få tilgang til mottakerens system 
eller unntaksvis til en formidlingssentral. Det er mottaker som kan kreve 
passordet brukt, og det er følgelig mottaker som bestemmer innholdet av 
referansen/passordet. 

 Bruk av passord gir uansett en noe begrenset sikkerhet. Dersom det er store 
krav til å sikre seg mot uautorisert innsyn i utvekslingene, tilbys det i versjon 4 
bedre sikkerhetsløsninger enn det passordbeskyttelse gir (ref. Del 5: Sikkerhet i 
EDIFACT-løsninger) 

Pos 070  0026  Applikasjonsreferanse 

 Applikasjonsreferansen kan brukes dersom en utveksling bare inneholder 
meldinger av samme type. Identifikatoren for meldingstypen oppføres da i 
dette feltet (verdien hentes fra dataelement 0065 i UNH-segmentet for 
meldingene i utvekslingen, f.eks. 'INVOIC' for fakturameldinger).  

 Det anbefales imidlertid ikke å basere seg på at utvekslingene bare  skal 
inneholde meldinger av én og samme type, og elementet anbefales derfor 
ikke brukt. 

Pos 080 0029  Kode for behandlingsprioritet  

 Dette elementet er ment brukt for at avsender skal kunne angi prioritet for 
mottakers behandling av sine (dvs. avsenderens) utvekslinger.  

 Bruken av feltet må spesifiseres i utvekslingsavtalen, som bør inneholde en 
liste over alle lovlige verdier, og deres betydning.  

 Feltet benyttes bl.a. for å prioritere utvekslinger fra samme avsender. Partene 
kan avtale andre regler i tillegg, så lenge de ikke kommer i konflikt med 
denne hovedregelen.  

 Avsender kan om ønskelig utnytte dette feltet for også å velge verdi på felter i 
kommunikasjonsprotokollen som styrer prioritet i kommunikasjonstjenesten. 

 Det anbefales at følgende verdier benyttes: 
   A Høyeste prioritet 
   B Normal prioritet 
   C Lav prioritet 

Pos 090 0031  Anmodning om bekreftelse 

 Feltet har kun én gyldig verdi; 1. Dersom 0031 har verdien 1, betyr det at 
avsender ber om å få en kvittering for at mottaker har mottatt utvekslingen. 
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 Kvitteringen skal gis ved å returnere en  CONTRL-melding (ref. pkt. 5.2). Hva 
kvitteringen gjelder, fremgår av innholdet i CONTRL.  

 Dersom kvittering ikke er nødvendig, skal feltet utelates (feltet skal altså ikke 
oversendes med andre verdier enn 1).  

 Dersom avsender har bedt om kvittering, vil en manglende kvittering fra 
mottaker normalt indikere at utvekslingen ikke har kommet frem. Situasjoner 
der kvittering for utvekslinger ikke blir mottatt behandles manuelt. 

 Dersom det ikke er bedt om kvittering, skal avsender likevel varsles dersom det 
er feil i den mottatte utveksling. Det anbefales at CONTRL-meldingen benyttes 
til dette. 

Pos 100 0032  Identifikator for utvekslingsavtalen 

 Her er det mulig å angi et avtalenr. (eller lignende). Hvilke verdier som 
skal/kan benyttes, må avtales mellom partene (f. eks. i en utvekslingsavtale). 

Pos 110 0035  Testindikator 

 Feltet skal kun være med i utvekslinger som sendes for testformål, og kan da 
ha følgende verdier: 

1 Generell test 
2 Kun test av syntaks 
3 Test som ønskes returnert uten endring, bortsett fra at dette 

elementets verdi skal endres til 4. 
4 Retur av test 

 Ved normal drift (dvs. ved utvekslinger som inneholder "virkelige" meldinger) 
skal altså dette feltet ikke være med. 

4.7.2 Utvekslingshale - UNZ 

Utvekslingshalen UNZ markerer avslutningen av en utveksling, og er et meget enkelt 
segment, som det fremgår av spesifikasjonen i fig. 4.4. 

UNZ    INTERCHANGE TRAILER 

Function:  To end and check the completeness of an interchange. 
POS   TAG    Name                                         S R    Repr.     Notes 

010 0036 INTERCHANGE CONTROL COUNT M 1    n..6 

020 0020 INTERCHANGE CONTROL REFERENCE          M 1 an..14   1 

 
NOTES: 
1. 0020, the value shall be identical to the value in 0020 in the corresponding UNB segment. 

Fig. 4.4 Spesifikasjon av utvekslingshalen (UNZ) i henhold til versjon 4 av syntaksreglene (ISO 
9735-1, Annex C) 

Pos 010 0036  Kontrollteller for utvekslingen  

 Elementet skal inneholde utvekslingens totale  
• antall meldinger, hvis utvekslingen ikke består av  grupper, 
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eller 
• antall grupper, hvis utvekslingen består av slike. 

 Elementet benyttes for å kontrollere at samtlige meldinger (eventuelt 
meldingsgrupper) er overført. 

Pos 020 0020  Kontrollreferanse for utvekslingen  

 Verdien av dette elementet skal være identisk med verdien i det tilsvarende 
elementet  i utvekslingshodet (UNB-segmentet). 

4.7.3 Gruppehode - UNG 

Gruppehodet UNG har følgende hovedfunksjoner: 

• Entydig identifisering/"merking" av den enkelte gruppeforekomst i en utveksling  
• Adressering av gruppen (grupper innen én og samme utveksling kan f. eks. 

adresseres til forskjellige applikasjoner)  
• Identifisere meldingstype, dersom gruppen kun består av meldinger som er av 

samme type. Denne funksjonen er på vei ut av standarden (se note 4 i 
segmentspesifikasjonen). 

Spesifikasjonen av UNG (i henhold til versjon 4 av ISO 9735) er gjengitt i fig. 4.5. 
Nedenfor følger en forklaring på de enkelte posisjonene i segmentet. 
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UNG    GROUP HEADER 
Function:  To head, identify and specify a group of messages and/or packages,  
  which may be used for internal routing and which may contain one or  
  more message types and/or packages. 
POS   TAG Name                                      S    R    Repr.     Notes 
010    0038   MESSAGE GROUP IDENTIFICATION C 1    an..6     1,2,4 
 
020    S006   APPLICATION SENDER IDENTIFICATION C 1  5 
       0040    Application sender identification           M      an..35 
       0007    Identification code qualifier               C      an..4 
 
030    S007   APPLICATION RECIPIENT IDENTIFICATION C 1             5 
       0044    Application recipient identification        M      an..35 
       0007    Identification code qualifier               C      an..4 
 
040    S004   DATE AND TIME OF PREPARATION C 1             3 
       0017    Date                                        M      n8 
       0019    Time                                        M      n4 
 
050    0048   GROUP REFERENCE NUMBER    M 1 an..14   5 
 
060    0051   CONTROLLING AGENCY, CODED C 1 an..3     1,2,4 
 
070    S008   MESSAGE VERSION                              C 1  1,2,4 
       0052    Message version number                      M  an..3 
       0054    Message release number                      M  an..3 
       0057    Association assigned code                   C  an..6 
 
080    0058   APPLICATION PASSWORD                         C   1    an..14 
 
Dependency Notes: 
1.  D2(010, 060, 070) All or none 
 
OTHER Notes: 
2.  This data element is only used if the following conditions apply: 

i)  the group contains messages only, and 
ii) the messages are of a single message type. 

3.  S004, if S004 is not present in UNG, the date and time of preparation is the same as indicated 
for the interchange in S004 in UNB. 

4.  This data element will be deleted from the UNG segment in the next version of the standard. 
Therefore its use in UNG is not recommended. 

5.  The combination of the values carried in data elements S006, S007 and 0048 shall be used to 
identify uniquely the group within its interchange, for the purpose of acknowledgement. 

Fig. 4.5  Spesifikasjon av meldingsgruppehodet (UNG), i henhold til versjon 4 av syntaksreglene 
(ISO 9735-1, Annex C) 
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Pos 010 0038  Meldingsgruppeidentifikasjon  

 Dette elementet ”henger sammen med” elementene 0051 (pos 060) og S008 
(pos 070). For alle disse gjelder følgende (se Notes): 

• Elementene 0038, 0051, og S008 kan bare benyttes hvis gruppen 
inneholder kun meldinger (ikke pakker), og meldingene er av én og 
samme type. Hvis noen av elementene benyttes må alle benyttes 
(avhengighetsnote D2). 

• Det anbefales å unngå bruk av elementene, bl.a. fordi de vil bli fjernet i 
neste versjon (etter versjon 4) av EDIFACT-standarden. 

Hvis element 0038 likevel benyttes, skal verdien være identisk med verdien av 
dataelementet 0065 i UNH-segmentet (meldingshodet) i de meldingene som 
gruppen inneholder. For en gruppe som inneholder  standard fakturameldinger, 
vil verdien av dette elementet være INVOIC. 

Pos 020 S006  Identifikasjon av avsenderapplikasjon 

 Dette elementet skal identifisere den applikasjonen som har sendt 
meldingene (og/eller pakkene) i gruppen. S006 (sammen med S007) 
muliggjør dermed at meldinger fra ulike applikasjoner "samles" i én 
utveksling, uten at identifikasjonen av hvilken applikasjon som har sendt hver 
enkelt melding går tapt.  

 Delelementet 0040 inneholder selve verdien på identifikasjonen. Denne  kan 
tildeles på to måter: 

1. Tildeles av en navneautoritet (ref. pkt. 5.3). Deleelementet 0007 skal i 
dette tilfelle definere hvilken navneautoritet det dreier seg om. Hvis 
navneautoriteten er Post og Teletilsynet, skal verdien på 0007 være 
82. 

2. Avtales mellom partene (i utvekslingsavtalen). Delelementet 0007 skal 
i dette tilfelle ha verdien ZZZ. 

Pos 030 S007  Identifikasjon av mottakerapplikasjon  

 Elementet skal identifisere den applikasjonen hos mottaker som meldingene i 
gruppen skal behandles av. Utfylles tilsvarende som S006, men med 
mottakers verdier. 

Pos 040 S004  Tidspunkt for klargjøring 

 Dato og tid for klargjøring er det tidspunkt da gruppen ble klargjort for 
oversendelse. Tidspunktet kan være forskjellig fra tidspunktet i S004 i UNB.  

 Dato oppgis som CCÅÅMMDD, f.eks. 19980701 (1. juli 1998). Tid oppgis 
som TTMM (24-timers ur), fra 0001 til 2400. 

 I versjon 1-3 skal dato oppgis som ÅÅMMDD, f.eks. 980701 (1. juli 1998). 
dvs. uten angivelse av århundre. 

 Det er avsenders lokaltid som bør benyttes, dersom ikke noe annet er avtalt. 
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Pos 050 0048  Gruppereferansenummer 

 Gruppereferansenummeret tilordnes av avsender, og vil normalt være et 
løpenummer som genereres automatisk  (dvs. øker med 1 for hver gruppe i en 
utveksling). 

 Kravet er at referansenummeret i 0048, sammen med verdiene i data-
elementene S006 og S007, entydig skal identifisere en gruppe i en utveksling 
(ref. note 5 i segmentspesifikasjonen). 

 Verdien for referansenummeret skal gjentas i gruppehalen, UNE. 

 Gruppereferansen skal bl.a.  benyttes som referanse ved bruk av  kvitterings-
meldingen CONTRL, dersom det skal refereres til en bestemt gruppe i 
utvekdlingen (ref. pkt. 5.2). 

Pos 060 0051  Kontrollorganisasjon (for meldingstypen)  

 Det anbefales å unngå bruk av dette elementet; se beskrivelse under Pos 
010. 

Hvis element 0051 likevel benyttes, skal verdien for standard EDIFACT-meldinger 
(UNSM’er) være UN. 

Pos 070 S008  Meldingsversjon  

 Det anbefales å unngå bruk av dette elementet; se beskrivelse under Pos 
010. 

Hvis element S008 likevel benyttes, gjelder følgende: 

For EDIFACT-meldinger fra kataloger som er utgitt etter mars 1993, skal 
delelementene ha følgende verdier: 

0052 Første tegn i katalogbetegnelsen, dvs. S for katalogen S.93A, D for alle 
etterfølgende kataloger (ref. pkt. 1.3.2).  

0054 Tre siste tegn i katalogbetegnelsen, dvs. 96B for meldingstyper fra katalogen 
D.96B 

0057 Mulighet for ytterligere spesifikasjon. F.eks. kan bestemte 
implementasjonsguider identifiseres ved hjelp av dette elementet. 

For EDIFACT-meldinger fra kataloger utgitt i mars 1993 og tidligere, henvises det til 
ISO 97351 for en liste over de verdiene  som elementene 0052 og 0054 skal ha. 

   

Pos 080 0058  Applikasjonspassord  

 Dersom mottaker ønsker passordkontroll med forskjellige passord for de ulike 
applikasjonene han mottar meldinger til, kan avsender angi det avtalte 
passordet her.  

                                                 
1 ISO 9735-1, side 23 og 24 (spesifikasjonen av 0052 og 0054) 
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Som det står i Notes (i segmentspesifikasjonen foran), vil endel av de nåværende elementene i 
meldingsgruppehodet forsvinne i neste versjon av EDIFACT. Dersom meldingsgruppe skal 
benyttes, anbefales det derfor å unngå å bruke disse elementene. 

Ved neste versjon (etter versjon 4), tar man altså sikte på at UNG  skal se slik ut: 
POS   TAG    Name                                         S    R    Repr.     Notes 

010    S006   APPLICATION SENDER IDENTIFICATION    C   1              
       0040    Application sender identification           M      an..35 
       0007    Identification code qualifier               C      an..4 

020    S007   APPLICATION RECIPIENT IDENTIFICATION  C  1              
       0044    Application recipient identification        M      an..35 
       0007    Identification code qualifier               C      an..4 

030    S004   DATE AND TIME OF PREPARATION                 C   1              
       0017    Date                                        M      n8 
       0019    Time                                        M      n4 

040    0048   GROUP REFERENCE NUMBER                       M   1    an..14    

050    0058   APPLICATION PASSWORD                         C   1    an..14 

Det tas altså sikte på å at funksjonen til  (meldings)gruppe-strukturen skal bli en rendyrket 
applikasjonsadressering. 

4.7.4 Gruppehale - UNE 

UNE-segmentet markerer avslutningen av gruppen, (på tilsvarende måte som UNZ for 
utvekslingen). Strukturen er som fig. 4.6 viser. 

UNE    GROUP TRAILER 
Function: To end and check the completeness of a group 
POS    TAG    Name                                         S    R    Repr.     Notes 

010    0060   GROUP CONTROL COUNT                          M   1    n..6 

020    0048   GROUP REFERENCE NUMBER                       M   1    an..14   1 

 
NOTES: 
1. 0048, the value shall be identical to the value in 0048 in the corresponding UNG segment. 

Fig. 4.6  Spesifikasjon av meldingsgruppehalen, i henhold til versjon 4 av syntaksreglene (ISO 
9735-1, Annex C) 

Pos 010 0060  Kontrollteller for gruppen  

 Elementet skal inneholde utvekslingens totale antall meldinger, og benyttes 
for å kontrollere at samtlige meldinger er overført. 

Pos 020 0048  Kontrollreferanse for gruppen  

 Verdien skal være identisk med verdien i det tilsvarende elementet  i gruppe-
hodet (UNG-segmentet). 

4.7.5 Meldingshode - UNH 

Meldingshodet UNH har følgende hovedfunksjoner: 

• Entydig identifisering/"merking" av den enkelte meldingsforekomst i en utveksling 
(evt. i en gruppe). 
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• Identifisere meldingstype  (og evt. subsett, implementasjonsguide etc.), som er 
benyttet. 

Spesifikasjonen av UNH (i henhold til versjon 4 av ISO 9735) er gjengitt i fig. 4.7. 
Nedenfor følger en forklaring på de enkelte posisjonene i segmentet. 

Pos 010 0062  Kontrollreferanse for meldingen 

 Kontrollreferansen for meldingen tilordnes av avsender, og vil normalt være et 
løpenummer som genereres automatisk  (dvs. øker med 1 for hver melding i 
utvekslingen, evt. gruppen). 

 Kravet er at referansenummeret i 0062, sammen med verdien i dataelementet 
S009, entydig skal identifisere en melding i en utveksling/evt. gruppe  (ref. note 
2 i segmentspesifikasjonen). 

 Verdien for kontrollreferansen skal gjentas i meldingshalen, UNT. 

 Kontrollreferansen skal bl.a.  benyttes som referanse ved bruk av  kvitterings-
meldingen CONTRL, dersom det skal refereres til en bestemt melding (ref. 
pkt. 5.2). 
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UNH    MESSAGE HEADER 
Function: To head, identify and specify a message. 
POS   TAG    Name S   R    Repr.    Notes 

010    0062   MESSAGE REFERENCE NUMBER                    M   1    an..14   2 

020    S009   MESSAGE IDENTIFIER                           M   1             1,2 
       0065    Message type                                M      an..6 
       0052    Message version number                      M      an..3 
       0054    Message release number                      M      an..3 
       0051    Controlling agency, coded                   M      an..3 
       0057    Association assigned code                   C      an..6 
       0110    Code list directory version number          C      an..6 
       0113    Message type sub-function identification    C      an..6 

030    0068   COMMON ACCESS REFERENCE                    C   1    an..35 

040    S010   STATUS OF THE TRANSFER                       C   1 
       0070    Sequence of transfers                       M      n..2 
       0073    First and last transfer                     C      a1 

050    S016   MESSAGE SUBSET IDENTIFICATION              C   1             1 
       0115    Message subset identification               M      an..14 
       0116    Message subset version number               C      an..3 
       0118    Message subset release number               C      an..3 
       0051    Controlling agency, coded                   C      an..3 

060    S017   MESSAGE IMPLEMENTATION GUIDELINE  C   1             1 
                     IDENTIFICATION 
       0121    Message implementation guideline  M      an..14 
              identification 
       0122    Message implementation guideline version  C      an..3 
              number    
       0124    Message implementation guideline release  C      an..3 
              number  
 0051    Controlling agency, coded                   C      an..3 

070    S018   SCENARIO IDENTIFICATION                      C   1 
       0127    Scenario identification                     M      an..14 
       0128    Scenario version number                     C      an..3 
       0130    Scenario release number                     C      an..3 
       0051    Controlling agency, coded                   C      an..3 
 
NOTES: 

1.  Data element S009/0057 is retained for upward compatibility. The use of S016 and/or S017 is 
encouraged in preference.  

2.  The combination of the values carried in data elements 0062 and S009 shall be used to 
identify uniquely the message within its group (if used) or if not used, within its interchange, for 
the purpose of acknowledgement. 

Fig. 4.7  Spesifikasjon av meldingshodet, i henhold til versjon 4 av syntaksreglene (ISO 9735-1, 
Annex C) 

Pos 020 S009  Meldingsidentifikasjon 

 Meldingsidentifikasjonen skal fortelle hvilken meldingstype det er snakk om, 
og er bl.a. det viktigste elementet når konverteringsprogramvaren på 
mottakersiden skal velge konverteringstabell. Delelementene skal ha 
følgende verdier: 

0065    Kode for meldingstype (f. eks. INVOIC for en fakturamelding) 
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0052    Kode for versjonsnr. for meldingen. F.o.m. 97B-katalogen skal dette 
elementet alltid ha verdien D, (f.o.m 94A t.o.m. 97A kan verdien også 
være S). Se forøvrig kodelisten.  

0054    Kode for katalogutgave som meldingstypen er hentet fra (f. eks. 98A)   
0051    Kode for den organisasjonen som meldingstypen vedlikeholdes av. 

For standard EDIFACT-meldinger skal verdien være UN. 
0057    Foreningstilordnet kode, for f. eks. å identifisere den bestemte 

implementeringen av standardmeldingen man benytter. Hvis 
elementet benyttes, vil det ofte referere til en implementasjonsguide 
(ref. pkt. 3.9). 

 I versjon 4 av EDIFACT er komposittelementene S016 og S0017 
kommet til, og det anbefales derfor å benytte disse i stedet for 0057 
(se note 1 i segmentspesifikasjonen). 

0110    Kode for katalogutgave som kodelisteverdiene i meldingen er hentet 
fra (f.eks. 98B). Her kan det altså angis at kodelisteverdiene i 
meldingen refererer til en annen (mest aktuelt en senere) 
katalogutgave enn selve meldingstypen er hentet fra.  

0113    Kode for å angi evt. delfunksjon/spesialfunksjon som meldingstypen 
har. Eksempel: Skille mellom kreditnota og "vanlig" faktura.  

Pos 030 0068  Felles saksreferanse  

 Benyttes kun hvis man benytter progressive meldingsoverføringer (se 
rammetekst under). De verdier som evt. skal benyttes, må avtales mellom 
partene. 

Pos 040 S010  Overføringsstatus 

 Benyttes kun hvis man benytter progressive meldingsoverføringer (se 
rammetekst under). Elementene skal i tillfelle ha følgende verdier: 

0070 Rekkefølgenr i en serie av meldingsoverføringer som erstatter eller 
supplerer hverandre. Mulige verdier: 1 - 99. 

0073 Angir første (C = Creation) eller siste (F = Final) overføring i 
overføringsserien. For mellomliggende overføringer utelates 
elementet. 

Progressive meldingsoverføringer 

Progressive meldingsoverføringer gjør det mulig å oppdatere eller rette 
tidligere oversendte data, eller å legge til nye data. Påfølgende meldinger, 
relatert til den samme forretningsmappen, vil kunne overstyre meldinger som 
tidligere er oversendt. Senderen styrer hvilke data som til enhver tid 
oversendes. 

Hensikten med progressive meldingsoverføringer er at mottakeren i sin egen 
applikasjon så tidlig som mulig får (deler av) den informasjon som gjøres 
tilgjengelig av avsenderen. Denne informasjonen kan være nyttig på et tidlig 
tidspunkt for å tillate foreløpig behandling. Den fullstendige informasjonen vil 
kanskje bli tilgjengelig først over lengre tid. Det kan da være nyttig å 
oversende den informasjonen som er tilgjengelig på et gitt tidspunkt, slik at 
mottaker kan utføre en del av de oppgaver han er ansvarlig for. Et eksempel 
kan være en foreløpig transportbestilling, der alle detaljer om varene som 
skal transporteres, ikke er tilgjengelig på et gitt tidspunkt. 
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Verdien i tjenesteelementet 0068 - Felles saksreferansen relaterer de 
forskjellige forsendelsene av progressive meldingsoverføringer, som går til 
eller fra en bestemt handelspart, til hverandre. Saksreferansen gjør det mulig 
å assosiere forskjellige informasjonselementer fra en utveksling mellom to 
parter. Disse kan være relatert til en rekke forretningsoperasjoner tilknyttet 
den samme saken, f.eks: 

  Operasjon 1   Ordre 
  Operasjon 2   Forsendelsesbrev  
  Operasjon 3   Leveringsbeskjed 
  Operasjon 4   Forsikringssertifikat 
  Operasjon 5   Faktura 

Pos 050 S016  Identifikasjon av meldingssubsett 

 Dette komposittelementet gjør det mulig å identifisere det bestemte subsett (av 
standardmeldingstypen) som benyttes. Det er opp til partene å definere 
hvordan de enkelte delelementene skal benyttes. Se forøvrig beskrivelsen av 
S009.  

Pos 060 S017  Identifikasjon av implementasjonsguide  

Dette elementet er ment brukt som identifikator for den bestemte 
implementasjonsguide som benyttes. S017 benyttes enten i tillegg til eller i 
stedet for S016. 

Pos 070 S018  Identifikasjon av scenario  

 Dette elementet gir en ytterligere mulighet ( i tillegg til S016/S017) for å 
detaljidentifisere ulike bruksvarianter/bruksscenarioer av den samme 
meldingstypen. 

   

4.7.6 Meldingshale - UNT 

Meldingshalen markerer avslutningen på hver meldingsforekomst. 
UNT    MESSAGE TRAILER 
Function: To end and check the completeness of a message. 
Pos    Tag    Name                                         S    R    Repr.     Notes 

010    0074   NUMBER OF SEGMENTS IN A MESSAGE        M   1    n..10 

020    0062   MESSAGE REFERENCE NUMBER                    M   1    an..14   1 

 
NOTES: 

1.  0062, the value shall be identical to the value in 0062 in the corresponding UNH segment. 

Fig. 4.8  Spesifikasjon av meldingshalen, i henhold til versjon 4 av syntaksreglene (ISO 9735-1, 
Annex C) 

Pos 010 0074  Antall segmenter i meldingen  

 Elementet skal inneholde det totale antall segmentforekomster i meldingen. 
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Pos 020  0062  Kontrollreferanse for meldingen  

 Verdien skal være identisk med verdien i det tilsvarende elementet  i 
meldingshodet (UNH-segmentet). 

4.7.7 Antikollisjons segmentgruppehode og –hale – UGH/UGT 

Disse segmentene kan kun benyttes hvis begge parter baserer seg på  versjon 4 av 
EDIFACT-standarden.  

UGH- og UGT-segmentet består kun av ett dataelement. Dette dataelementet skal 
inneholde segmentgruppenummeret til den aktuelle segmentgruppen (dvs. den 
segmentgruppen hvor UGH er triggersegment). Verdien finnes i segmenttabellen i 
meldingsbeskrivelsen. 

Eksempel på hvordan UGH/UGT-segmentene benyttes, er gitt i avsnitt 4.4.1. 

  
UGH    ANTI-COLLISION SEGMENT GROUP HEADER 
Function: To head, identify and specify an anti-collision segment group. 
POS   TAG    Name                                  S   R    Repr.     Notes 
010    0087   Anti-collision segment group identification          M  1    an..4 1 
 
NOTES: 
1. 0087 the value shall be the value of the segment group number of the UGH/UGT segment 

group as stated in the message specification. It shall be identical to the value in 0087 of the 
corresponding UGT segment. 

Fig. 4.9  Spesifikasjon av antikollisjons segmentgruppehodet, i henhold til versjon 4 av 
syntaksreglene (ISO 9735-1, Annex C additions) 

 
UGT    ANTI-COLLISION SEGMENT GROUP TRAILER 
Function: To end and check the completeness of an anti-collision segment group. 
POS   TAG    Name S   R    Repr.     Notes 
010    0087   Anti-collision segment group identification          M  1    an..4 1 
 
NOTES: 
2. 0087 the value shall be the value of the segment group number of the UGH/UGT segment 

group as stated in the message specification. It shall be identical to the value in 0087 of the 
corresponding UGH segment. 

Fig. 4.10  Spesifikasjon av antikollisjons segmentgruppehalen, i henhold til versjon 4 av 
syntaksreglene (ISO 9735-1, Annex C additions) 

4.7.8 Seksjonsskille - UNS 

Noen EDIFACT meldingstyper  er utformet med tre adskilte, logiske seksjoner – hode-
seksjon, detaljseksjon og sammendragsseksjon. Hodeseksjonen inneholder brukerdata 
som angår hele meldingen. Detaljseksjonen  inneholder detaljinformasjon, som vil være 
spesifikk for hvert objekt (evt. gruppe av objekter) i meldingen. Sammendragsseksjonen 
inneholder informasjon som er en oppsummering av detaljinnholdet i meldingen. 
Tjenestesegmentet UNS ble definert for å kunne skille disse seksjonene fra hverandre.  
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Fakturameldingen (INVOIC) og ordremeldingen (ORDERS) er eksempler på meldingstyper 
som har en slik inndeling i hode-, detalj- og sammendragseksjon. I segmenttabellen for 
begge disse meldingstypene (D.98A-utgaven) finner vi imidlertid bare UNS-segmentet 
mellom detalj- og sammendragseksjonen, der det er benyttet for å forhindre 
segmentkollisjon (ref. pkt. 4.4.1).  

Seksjonsskillets funksjon var fra starten av gjenstand for omfattende diskusjon. 
EDIFACT-rapportørene vedtok i september 1991 at seksjonsskillet kun skal 
brukes for å hindre segmentkollisjon. I versjon 4 av EDIFACT-standarden har vi 
imidlertid fått definert egne hode- og halesegmenter for segmentgrupper1 som 
skal benyttes for å hindre segmentkollisjon. Det kan dermed antas at UNS ikke 
lenger blir benyttet ved definisjon av nye meldingstyper. 

Følgende regel gjelder nå for bruk av UNS-segmentet: 

 UNS-segmentet skal bare benyttes hvis det er nødvendig for å forhindre 
segmentkollisjon. 

 
UNS    SECTION CONTROL 
Function: To separate header, detail and summary sections of a message. 
Note:  To be used by message designers only when required to avoid ambiguities. 
POS   TAG    Name S R    Repr.     Notes 
010    0081   SECTION IDENTIFICATION                       M 1    a1 

Fig. 4.11  Spesifikasjon av tjenestesegmentet Seksjonsskille, i henhold til versjon 4 av 
syntaksreglene (ISO 9735-1, Annex C) 

 

Pos 010 0081 Seksjonsidentifikasjon 

 Dataelementet kan ha én av to mulige verdier:  

D  betyr at UNS-segmentet skiller hodeseksjonen i meldingen fra 
detaljseksjonen. 

S  betyr at segmentet skiller detaljseksjonen fra sammendragsseksjonen. 

 

                                                 
1 UGH og UGT – Antikollisjons segmentgruppehode og –hale. 
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5 EDI-løsninger 

I dette kapitlet vil endel sentrale problemstillinger omkring den praktiske utnyttelsen av 
EDI bli berørt. Det aller meste av dette stoffet er uttømmende behandlet i flere andre 
deler av denne publikasjonsserien, spesielt del 5 ("Implementering"), og del 10 
(Kommunikasjonsløsninger). 

5.1 Fra applikasjon til applikasjon 

Avsender Mottaker

EDI-anvendelse

Transportnett

Meldings-
transport-

system
Transportagent Transportagent

Brukeragent Brukeragent

Syntaktisk
tilpasning

Syntaktisk
tilpasning

Semantisk
tilpasning

Semantisk
tilpasning

EDI-
spesifikt

Ikke
EDI-
spesifikt

Applikasjonsprog. Applikasjonsprog.
Anv.
spesifikt

Veien fra avsenders applikasjon til motakers, kan med bakgrunn i foranstående figur 
beskrives slik: 

1. Generering av meldingsdata i avsenders applikasjon 

Dette skjer ved at brukerne av den aktuelle applikasjon utfører en gitt funksjon, (f.eks. 
skriv bestilling, etc.). Valg mellom EDI-overføring og vanlig utskrift kan i noen tilfelle 
gjøres av brukeren, mens det i andre tilfelle styres automatisk av applikasjonen (dvs. 
av hvorvidt den aktuelle mottaker er registrert som EDI-partner eller ikke).  

2. Konvertering til EDIFACT-utveksling 

Denne konvertering gjøres som nevnt foran ofte via et mellomformat (oftest kalt 
internformat). Forøvrig kan prosessen være både oppdelt og automatisert i større eller 
mindre. Slutten på prosessen er i alle fall at man har fått dannet en EDI-utveksling som 
er klar til avlevering 
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1. Avlevering av EDIFACT-utvekslingen til kommunikasjonsløsningen 

Den delen av EDI-løsningen som sørger for å ta imot EDI-utvekslingene og avlevere 
disse til transportsystemet, har vi her kalt brukeragent. 

3. Transport av EDIFACT-utvekslingen 

Selve transporten av utvekslingene gjøres av en kommunikasjonstjeneste i en eller 
annen form. I tillegg til utvekslingene vil det finnes styredata som kreves for 
overføring i kommunikasjonstjenesten. 

4. Mottak av EDIFACT-utvekslingen 

På mottakersiden finnes tilsvarende EDI-programvare som hos avsender. EDI-
programvaren mottar EDI-utvekslingen fra "sin" brukeragent, og konverterer 
utvekslingen til et internt filformat som mottakerens applikasjon er i stand til å lese. 
Mottakerens internformat er normalt ikke det samme som avsenderens. 

For å motta en EDIFACT-melding kan også mottaker benytte en rekke ulike 
kommunikasjonstjenester. Som en del av denne prosessen vil også mottaker normalt 
ta en kopi av de meldinger som mottas (utvekslingslogg). 

5. Konvertering av EDIFACT-utvekslingen 

De innkomne utvekslinger kontrolleres, både når det gjelder syntaks og datainnhold. 
Styreparametrene i EDIFACT-syntaksen må behandles (kontrolleres og evt. fjernes), 
og meldingen (f.eks. bestillingen) er nå klar til å oppdatere den interne 
applikasjonen, etter at de er konvertert til det aktuelle interne format hos mottaker. 

6. Innlesing i mottakers applikasjon 

Brukerdataene som ble overført i EDIFACT-meldingen, vil bli brukt som input for å 
oppdatere den interne applikasjon hos mottaker (f.eks. ordresystemet). 
Oppdateringen kan også innebære en viss bearbeidning av de mottatte data. 

De ulike prosessene som er nevnt ovenfor, kan realiseres på en rekke forskjellige måter, 
og med varierende grad av integrasjon og automatikk. Det er ingen betingelse at alle 
prosessene skal foregå i partenes egne datamaskiner. Deler av prosessene kan f.eks. 
finne sted hos en formidlingssentral. 

5.2 Kontroll, kvittering og feilhåndtering 

Siden EDI dreier seg om å lese data direkte inn i applikasjoner, er det nødvendig å sikre 
seg best mulig mot at feilaktige data blir lest inn. Feilaktige data inn i en database er ikke 
bare verdiløse i seg selv, men skaper også risiko for inkonsistens i - og destruksjon av - 
andre deler av databasen. Det er derfor viktig for mottaker å sikre seg best mulig mot 
slike feil. 

Kontrollen av EDI-utvekslinger foregår på tre nivåer: 

1. Syntakskontroll 
Denne kontrollen gjelder selve "grammatikken" i utvekslingen, dvs. at datastrømmen 
som mottas er i henhold til EDIFACT-reglene. Kontrollen av dette er det gjerne EDI-
programvaren som tar seg av. 

2. Sikkerhetskontroll 
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Denne kontrollen gjelder eventuelle sikkerhetsmekanismer som benyttes i  
utvekslingen, dvs. at sikkerhetsmekanismene ikke er brutt. (Sikkerhets-løsninger i 
tilknytning til EDIFACT er nærmere beskrevet i hefte 8 – Meldingssikkerhet i 
EDIFACT-løsninger) Kontrollen av dette skjer gjerne i separat programvare eller som 
en integrert del av EDI-programvaren. 

3. Kontroll av innholdet i meldingene  
Denne kontrollen dreier seg om betydningen av brukerdataene som utveksles. Det er 
derfor applikasjonen (eller applikasjonsgrensesnittet) som må ta seg av denne 
kontrollen. 

Siden satsvis EDI dreier seg om en-veis, asynkron utveksling, vil ikke avsender få noen 
umiddelbar respons fra mottaker om hvordan utvekslingen er blitt mottatt. I større eller 
mindre grad er det likevel behov for slik tilbakemelding, og det er derfor utviklet egne 
meldingstyper til dette formålet. Tilbakemeldingen fra mottaker foretas altså ved at 
mottaker returnerer spesielle meldinger til avsender.  

I fortsettelsen skal vi ta for oss de to viktigste og mest generelle av disse "kvitterings-
meldingene": 

a. CONTRL  
CONTRL er meldingen som skal benyttes når det gis tilbakemelding på 
syntakskontrollen. Fra å ha en noe uklar status i tidligere versjoner av EDIFACT, er 
CONTRL nå (i versjon 4) inkludert i selve EDIFACT-syntaksen (Del 4 av ISO 9735). 

b. APERAK  
APERAK er den mest generelle meldingen som kan benyttes for tilbakemelding på 
applikasjonsnivå.  

 
På applikasjonsnivå finnes det imidlertid flere meldingstyper som er i bruk som 
"kvitteringsmeldinger". Eksempel på slike er BANSTA (Banking status message), som 
benyttes innenfor bank-/finansverdenen og CUSRES (Customs response), som benyttes 
innenfor tollbehandling. 

 
Resten av dette delkapitlet er i hovedsak viet tjenestemeldingen CONTRL. Det gis 
imidlertid også en summarisk beskrivelse av APERAK-meldingen. 

Når det gjelder sikkerhet kan det benyttes en tredje "kvitteringsmelding": 

c. AUTACK  
AUTACK er en melding som blant annet kan benyttes for å gi en sikker kvittering, 
dvs. autentisering eller ikke-benekting av mottak. 

5.2.1 Tjenestemeldingen CONTRL 

CONTRL-meldingen er en spesiell melding som mottaker av en utveksling kan sende til 
avsender. CONTRL-meldingen benyttes for å gi avsender av en utveksling beskjed om 
hvordan utvekslingen er mottatt. Avhengig av innholdet skiller vi mellom to hovedtyper 
CONTRL-meldinger: 

a) CONTRL-melding som godtar eller forkaster1 en mottatt utveksling, gruppe, melding 
eller pakke, samt eventuelt gir tilbakemelding om syntaktiske feil. 

                                                 
1 Å forkaste en utveksling innebærer at den ikke vil bli ytterligere behandlet av mottaker. 
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b) CONTRL-melding som kun gir beskjed om at en utveksling er mottatt. 

En CONTRL-melding av type b) kan bare sendes som en forløper til en melding av den 
førstnevnte typen. Når type b) sendes, må det altså alltid sendes to CONTRL-meldinger 
pr. utveksling som det gis tilbakemelding om. 

Forøvrig gjelder følgende for overføring og bruk av CONTRL-meldinger: 

• CONTRL skal bare benyttes dersom det anmodes om kvittering i den opprinnelige 
utvekslingen (dataelement 0031 i UNB-segmentet), eller dersom bruken av CONTRL 
er spesifisert i utvekslingsavtalen.  

• En og samme CONTRL-melding skal bare gi tilbakemelding om én enkelt utveksling. 
Utvekslingen som det gis tilbakemelding på, kaller vi subjekt-utvekslingen. 

• CONTRL skal ikke benyttes til å rapportere feil på applikasjonsnivå, dvs. feil 
vedrørende selve innholdet i brukersegmentene. Aksept ved bruk av CONTRL betyr 
derfor ikke at det forretningsmessige innholdet i utvekslingen/meldingen er akseptert. 

• CONTRL-meldinger skal aldri sendes i grupper. 
• Dersom en subjekt-utveksling (dvs. en utveksling som blir kvittert med CONTRL) 

inneholder én eller flere CONTRL-meldinger, skal "den nye" CONTRL-meldingen 
genereres som om CONTRL-meldingene i subjekt-utvekslingen ikke var tilstede. 

• Det skal aldri sendes CONTRL-melding som svar på en utveksling som bare 
inneholder CONTRL-meldinger. Feil i CONTRL-meldinger må rapporteres på annen 
måte enn ved bruk av CONTRL. 

• CONTRL-meldingen inneholder flere dataelementer som skal kopieres fra subjekt-
utvekslingen. Dersom disse dataelementene mangler eller er syntaktisk feil, så er det 
ikke mulig å generere en syntaktisk korrekt CONTRL-melding. Feilen(e) må i så fall 
rapporteres på annen måte, dersom ikke partene har avtalt å tillate slike feil i 
CONTRL-meldinger. 

• Meldingshodet til en CONTRL-melding skal inneholde følgende verdier i 
komposittelementet S009: 

 0065 CONTRL 
 0052 4 
 0054 1 
 0051 UN 

CONTRL vil normalt bli generert av mottaker av en utveksling, dvs. den part som er 
identifisert som mottaker i UNB-segmentet. I en del tilfeller vil CONTRL også kunne bli 
generert av en mellomliggende part, dvs. en nettverksleverandør. Dette kan f.eks. være 
aktuelt dersom mottakers adresse er feil/ukjent. 

CONTRL er bygget opp som fig. 5.2 viser (versjon 4 av ISO 9735): 
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Pos Tag Name S   R  Notes 

0010  UNH   Message header  M   1    

0020  UCI   Interchange response  M   1    

0030    Segment group 1  C    999999  1 
0040  UCM  Message/package response  M   1    

0050    Segment group 2  C    999    
0060  UCS  Segment error indication M   1    
0070  UCD  Data element error indication  M   1    

0080    Segment group 3  C    999999  1 
0090  UCF  Group response  M   1    

0100    Segment group 4  C    999999   
0110  UCM  Message/package response  M   1    

0120    Segment group 5  C    999    
0130  UCS  Segment error indication  M   1    
0140  UCD  Data element error indication  M   1    

0150 UNT   Message trailer  M   1    

Notes: 

1. D4 (0030,0080)  One or none 

Fig. 5.2 Segment-tabellen til CONTRL-meldingen (Versjon 4 av ISO 9735) 
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Som det fremgår av noten, skal aldri segmentgruppe 1 opptre sammen med 
segmentgruppe 3. 

• Segmentgruppe 1 skal benyttes dersom utvekslingen som det gis tilbakemelding på, 
ikke inneholder grupper (dvs. består av meldinger/pakker som ikke en samlet i 
grupper), skal segmentgruppe  benyttes. Tilbakemelding på meldings-/pakkenivå gis 
da i segmentgruppe 1, mens tilbakemelding på segment- og dataelementnivå gis i 
den underliggende segmentgruppen 2. 

• Segmentgruppe 3 skal benyttes (i stedet for gruppe 1) dersom subjekt-utvekslingen 
inneholder grupper. Tilbakemelding på meldings-/pakkenivå gis da i segmentgruppe 
4 , mens tilbakemelding på segment- og dataelementnivå gis i den underliggende 
segmentgruppen 5. (Som det fremgår er eneste forskjell på segmentgruppe 1 og 4, 
at gruppe 4 er en underliggende gruppe til gruppe 3). 

Tilbakemeldingen i CONTRL er basert på bruk av fem spesielle segmenter, som gir 
tilbakemelding om hvert sitt nivå i subjekt-utvekslingen: 

UCI Gir tilbakemelding på utvekslingsnivå, dvs. identifiserer hvilken utveksling det gis 
tilbakemelding om, godkjenner eller avviser tjenestesegmentene  UNA, UNB og 
UNZ, samt indikerer evt. feil i disse segmentene.  

UCF Gir tilbakemelding på gruppenivå, dvs. identifiserer hvilken gruppe det gis 
tilbakemelding om, godkjenner eller avviser tjenestesegmentene  UNG og UNE, 
samt indikerer evt. feil i disse segmentene. Dette segmentet er altså aktuelt bare 
for de utvekslinger som er inndelt i grupper. 

UCM Gir tilbakemelding på melding-/pakke1nivå, dvs. identifiserer hvilken melding-
/pakke det gis tilbakemelding om, godkjenner eller avviser tjenestesegmentene  
UNH, UNT, UNO og UNP, samt indikerer evt. feil i disse segmentene. 

UCS Gir tilbakemelding på segmentnivå, dvs. identifiserer et feilaktig (eller manglende) 
segment,  og indikerer hvilken feil det dreier seg om. På dette (og underliggende) 
nivå er det naturligvis ikke snakk om å godta eller avvise; dersom et segment 
inneholder feil som "kvalifiserer" til avvisning, så er det hele meldingen som må 
avvises. 

UCD Gir tilbakemelding på dataelementnivå, dvs. identifiserer et feilaktig (eller 
manglende) enkeltstående dataelement, komposittelement, eller delelement, og 
indikerer hvilken feil det dreier seg om. 

Spesifikasjonen av de ovenstående segmentene er gjengitt i de etterfølgende fig. 5.3 - 
5.7.  

                                                 
1 En pakke i en EDIFACT-utveksling er et binær-kodet informasjonsobjekt omgitt av tjenestesegmentene UNO (hode) og 
UNP (hale). Informasjonsobjektet kan f.eks. være et bilde eller en lydsekvens. En EDIFACT-utveksling kan altså i tillegg til 
meldinger også bestå av slike pakker. Overføring av pakker behandles i en egen del av denne publikasjonsserien (Del 4: 
Overføring av binære data i en EDIFACT-løsning).  
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UCI    INTERCHANGE RESPONSE 

Function:  To identify the subject interchange, to indicate interchange receipt, to  
 indicate acknowledgement or rejection (action taken) of the UNA, UNB   and UNZ 
segments, and to identify any error related to these segments.    Depending on the action 
code, it may also indicate the action taken on the   groups, messages, and 
packages within that interchange. 
POS   TAG    Name                                         S    R    Repr.     Notes 

010    0020   INTERCHANGE CONTROL REFERENCE  M   1    an..14    

020    S002   INTERCHANGE SENDER                           M   1              
       0004    Interchange sender identification           M      an..35 
      0007    Identification code qualifier               C      an..4 
       0008    Interchange sender internal identification  C      an..35 
       0042    Interchange sender internal sub-identification  C      an..35 

030    S003   INTERCHANGE RECIPIENT                        M   1              
       0010    Interchange recipient identification        M      an..35 
       0007    Identification code qualifier               C      an..4 
       0014    Interchange recipient internal identification        C      an..35 
       0046    Interchange recipient internal sub-identification    C      an..35 

040    0083   ACTION, CODED  M   1      an..3       

050    0085   SYNTAX ERROR, CODED C   1    an..3    1 

060    0135   SERVICE SEGMENT TAG, CODED C   1    an3     1,2,3 

070    S011   DATA ELEMENT IDENTIFICATION  C   1             2 
       0098    Erroneous data element position in segment M      an..3 
       0104    Erroneous component data element position M      an..3 
       0134    Erroneous data element occurrence  C      an..6 
 
Notes: 

1. D5(060, 050) If first, then all 
2. D5(070, 060) If first, then all 
3.  0135, may only contain the values UNA, UNB or UNZ  

Fig. 5.3  Spesifikasjon av UCI-segmentet, i henhold til versjon 4 av syntaksreglene (ISO 9735-4) 
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UCF    GROUP RESPONSE 

Function:  To identify a group in the subject interchange and to indicate acknow 
  ledgement or rejection (action taken) of the UNG and UNE segments,  
  and to identify any error related to these segments. Depending on the  
  action code, it may also indicate the action taken on the messages and  
  packages within that group. 
POS   TAG    Name                                         S    R    Repr.     Notes 

010    0048   GROUP REFERENCE NUMBER  M   1    an..14    

020    S006   APPLICATION SENDER IDENTIFICATION        C   1             4 
       0040    Application sender identification           M      an..35 
       0007    Identification code qualifier               C      an..4 

030    S007   APPLICATION RECIPIENT IDENTIFICATION    C  1             4 
       0044    Application recipient identification        M      an..35 
       0007    Identification code qualifier               C      an..4 

040    0083   ACTION, CODED  M   1      an..3       

050    0085   SYNTAX ERROR, CODED M   1    an..3    5 

060    0135   SERVICE SEGMENT TAG, CODED C   1    an3     1,2,3 

070    S011   DATA ELEMENT IDENTIFICATION  C   1             2 
       0098    Erroneous data element position in segment M      an..3 
       0104    Erroneous component data element position M      an..3 
       0134    Erroneous data element occurrence  C      an..6 
 
Notes: 
1. D5(060, 050) If first, then all 
2. D5(070, 060) If first, then all 
3.  0135, may only contain the values UNG or UNE 
4.  This data element shall be present if it was present in the subject interchange.  

Fig. 5.4  Spesifikasjon av UCF-segmentet, i henhold til versjon 4 av syntaksreglene (ISO 9735-
4) 
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UCM    MESSAGE/PACKAGE RESPONSE 

Function:  To identify a message or package in the subject interchange, and to  
 indicate that message's or package's acknowledgement or rejection   (action taken), 
and to identify any error related to the UNH, UNT, UNO,   and UNP segments. 
POS   TAG    Name                                         S    R    Repr.     Notes 

010    0062   MESSAGE REFERENCE NUMBER                    M   1    an..14   1,2,7 

020    S009   MESSAGE IDENTIFIER                           M   1             2,7 
       0065    Message type                                M      an..6 
       0052    Message version number                      M      an..3 
       0054    Message release number                      M      an..3 
       0051    Controlling agency, coded                   M      an..3 
       0057    Association assigned code                   C      an..6 
       0110    Code list directory version number          C      an..6 
       0113    Message type sub-function identification    C      an..6 

030    0083   ACTION, CODED  M   1      an..3       

040    0085   SYNTAX ERROR, CODED C   1    an..3    1 

050    0135   SERVICE SEGMENT TAG, CODED C   1    an3     1,2,3 

060    S011   DATA ELEMENT IDENTIFICATION  C   1             2 
       0098    Erroneous data element position in segment M      an..3 
       0104    Erroneous component data element position M      an..3 
       0134    Erroneous data element occurrence  C      an..6 

070    0800   PACKAGE REFERENCE NUMBER C   1    an..35 1,2,3 

060    S020   REFERENCE IDENTIFICATION  C   99             3,7 
       0813    Reference qualifier M      an..3 
       0104    Reference identification number M      an..35 
 
Notes: 

1. D5(010, 070) One and only one 
2. D5(010, 020) If first, then all 
3. D5(070, 080) If first, then all 
4. D5(050, 040) If first, then all 
5. D5(060, 050) If first, then all 
6.  0135, may only contain the values UNH, UNT, UNO or UNP 
7.  This data element shall be present if it was present in the subsject interchange. 

Fig. 5.5  Spesifikasjon av UCM-segmentet, i henhold til versjon 4 av syntaksreglene (ISO 9735-
4) 
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UCS    SEGMENT ERROR INDICATION 

Function:  To identify either a segment containing an error or a missing segment,  
 and to identify any error related to the complete segment. 
POS   TAG    Name                                         S    R    Repr.     Notes 

010    0096   SEGMENT POSITION IN MESSAGE  M   1    n..6    

020    0085   SYNTAX ERROR, CODED C   1    an..3    1 
Notes: 

1. 0085, shall contain a value only if the error pertains to the segment identified by data 
element 0096.  

Fig. 5.6  Spesifikasjon av UCS-segmentet, i henhold til versjon 4 av syntaksreglene (ISO 9735-
4) 

  

  
UCD    DATA ELEMENT ERROR INDICATION 

Function:  To identify an erroneous stand-alone, composite or component data  
 element, and to identify the nature of the error. 
POS   TAG    Name                                         S    R    Repr.     Notes 

010    0085   SYNTAX ERROR, CODED M   1    an..3     

020    S011   DATA ELEMENT IDENTIFICATION  M   1              
       0098    Erroneous data element position in segment M      an..3 
       0104    Erroneous component data element position M      an..3 
       0134    Erroneous data element occurrence  C      an..6 
 

Fig. 5.7  Spesifikasjon av UCD-segmentet, i henhold til versjon 4 av syntaksreglene (ISO 9735-
4) 

5.2.2 Innholdet i CONTRL-meldinger 

Som det framgår, består segmentene delvis av de samme dataelementene. Hvilke 
verdier som skal inngå i de forskejllige segmentene, blir derfor behandlet under ett. 

Informasjonen i segmentene i CONTRL kan deles i tre typer: 

• Identifikasjon av hvilken komponent (utveksling, melding, segment, etc.) det gis 
tilbakemelding om 

• Hvilken aksjon (dvs. godkjennelse eller avvisning) som mottaker har tatt (gjelder kun 
UCI, UCF og UCM). 

• Indikasjon av syntaktiske feil. 

Identifikasjon 

Identifikasjon av utveksling, gruppe og melding/pakke gjøres ved å kopiere 
identifikasjons- og referanseinformasjon fra hodesegmentet inn i de tilsvarende 
dataelementene i UCI, UCF og UCM. For de enkelte gjelder dette: 

For utvekslinger (UCI=UNB):  
 0020   INTERCHANGE CONTROL REFERENCE 
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 S002   INTERCHANGE SENDER 
 S003   INTERCHANGE RECIPIENT 

For grupper (UCF=UNG):  
 0048   GROUP REFERENCE NUMBER 
 S006  APPLICATION SENDER IDENTIFICATION 
 S007   APPLICATION RECIPIENT IDENTIFICATION  

For meldinger (UCM=UNH):  
 0062   MESSAGE REFERENCE NUMBER 
 S009   MESSAGE IDENTIFIER  

For pakker (UCM=UNO):  
 0800   PACKAGE REFERENCE NUMBER 
 S020   REFERENCE IDENTIFICATION 

Identifikasjon av segmenter og dataelementer angis ved å angi posisjonen til den 
aktuelle komponent (i henholdsvis dataelement 0096 i UCS, og S011 i UCD).  

Aksjon (godkjennelse eller avvisning) 

På utvekslings-, gruppe-, samt meldings-/pakkenivå (UCI, UCF og UCM) skal det angis 
godkjennelse eller avvisning. Dette angis ved en kodeverdi i feltet 0083, som kan ha én 
av følgende tre forskjellige verdier: 

4 Dette nivået og alle underliggende nivåer er avvist. 

7 Dette nivået er godkjent. Alle underliggende nivåer (grupper, 
meldinger eller pakker) er godtatt så fremt de ikke eksplisitt er avvist. 

8 Utvekslingen er mottatt. Denne koden gjelder bare UCI, og dersom 
koden benyttes, skal det alltid sendes en ny CONTRL-melding til den 
samme utvekslingen, hvor altså en av de to andre kodeverdiene (4 
eller 7) benyttes. 

Feilmelding 

Feilmelding gis også ved hjelp av en kodeverdi; i dataelement 0085, som finnes i 
samtlige av "CONTRL-meldingssegmentene". Ikke alle kodeverdiene kan imidlertid 
benyttes i alle segmentene. Av etterfølgende tabell fremgår det hvilke feilmeldingskoder 
som kan benyttes i hvilke segmenter. 

På hvert nivå (dvs. i hver av segmentene UCI, UCF, UCM, UCS og UCD) kan det bare 
meldes om én feil. Dersom det på ett nivå detekteres flere enn en feil, kan avsender av 
CONTRL-meldingen fritt velge hvilken feil som meldes tilbake. Det skal aldri sendes flere 
en en CONTRL-melding for å rapportere flere feil. 
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Feilkoder i en CONTRL-melding, for bruk i dataelement 0083 
(x = kan benyttes,  - = skal ikke benyttes) 
 
Kode Kodenavn UCI UCF UCM UCS UCD 
2 Syntax version or level not supported x - - - - 
7 Interchange recipient not actual 

recipient 
x - - - - 

12 Invalid value x x x x x 
13 Missing x x x x x 
14 Value not supported in this position x x x x x 
15 Not supported in this position x x x x x 
16 Too many constituents x x x x x 
17 No agreement x x x - - 
18 Unspecified error x x x x x 
20 Character invalid as service character x - - - - 
21 Invalid character(s) x x x x x 
22 Invalid service character(s) x x x x x 
23 Unknown Interchange sender x - - - - 
24 Too old x x - - - 
25 Test indicator not supported x x x - - 
26 Duplicate detected x x x - - 
28 References do not match x x x - - 
29 Control or octet count does not match 

number of instances received 
x x x - - 

30 Groups and messages/packages mixed x x x - - 
32 Lower level empty x x - - - 
33 Invalid occurrence outside message, 

package or group 
x x - - - 

35 Too many repetitions - - x x x 
36 Too many segment group repetitions - - - x - 
37 Invalid type of character(s) x x x - x 
39 Data element too long x x x - x 
40 Data element too short x x x - x 
44 Trailing separator x x x x - 
45 Character set not supported x - - - - 
46 Envelope functionality not supported - x x - - 
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5.2.3 CONTRL-meldingen for versjon 1 - 3 

CONTRL-meldingen er vesentllig revidert i og med versjon 4 av EDIFACT. Dersom 
utvekslingen er basert på versjon 1 – 3, er det nedenstående versjon av CONTRL-
meldingen som skal benyttes. For en nærmere beskrivelse av denne versjonen,  
henvises det til "Norsk veiledning i bruk av EDIFACT". 

Segmenttabellen for CONTRL-meldingen i versjon 1 - 3 av syntaksen: 
Ref Navn Status Rep Beskrivelse  
UNH Meldingshode M  1 

UCI Utvekslingsrespons C  1 
    Segmentgruppe 1 C  99   
UCM Meldingsrespons M  1                
UCX Meldingsnivå kvitteringstype/feilkoder M  1                
                    
    Segmentgruppe 2              C  15   
UCR Feilindikasjon for segment M  1              
UCD Feilindikasjon for dataelement C  5    

        
    Segmentgruppe 3 C  99   
UCF Meldingsgrupperespons M  1                
UCY Gruppenivå kvitteringstype/feilkoder M  1                
                    
    Segmentgruppe 4 C  99   
UCM Meldingsrespons M  1              
UCX Meldingsnivå tiltaks-/feilkoder M  1            
          
     Segmentgruppe 5 C  99   
UCR Feilindikasjon for segment M  1            
UCD Feilindikasjon for dataelement C  5    

TXT Tekst  C  5 

UNT Meldingshale M  1 

5.2.4 Tjenestemeldingen APERAK 

APERAK (Application error and acknowledgement message) benyttes til: 

a) å informere en meldingsutsteder at meldingen er mottatt av adressatens applikasjon 
og blitt avvist p.g.a av feil som er oppstått under prosesseringen i applikasjonen. 

b) å bekrefte til en meldingsutsteder kvitteringen av meldingen gjennom adressatens 
applikasjon. 

En melding blir først kontrollert på system nivå (CONTRL) for å oppdage syntaks feil og 
for å gi en bekreftende kvittering. 

Hvis en feil blir oppdaget på applikasjonsnivå som vil forhindre prosesseringen vil en 
APERAK bli sendt til meldingsutsteder med detaljer om feil(ene) som er oppdaget. Hvis 
ingen feil blir oppdaget og en bekreftelse er påkrevet vil en APERAK-melding bli sendt 
med presisering av hvorfor den er godkjent (APERAK brukes hvis det ikke finnes noen 
dedikert svarmelding). Ved applikasjonsfeil vil APERAK-meldingen måtte sendes 
manuelt hvis årsaken er en programmeringsfeil. 

APERAK (katalog D.98A) er bygget opp på følgende måte: 
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Pos Tag Name S   R   

0010  UNH   Message header  M   1    
0020  BGM   Beginning of message  M   1     
0030 DTM Date/Time/Period C    9 
0040 FTX Free text C    9 
0050 CNT Control total C    9 

0060    Segment group 1  C    9   
0070  RFF  Reference  M   1 
0080 DTM Date/Time/Period C    9    

0090    Segment group 2  C    9    
0100  NAD  Name and adress M   1   
0110 CTA Contact information C    9  
0120  COM Communication contact C    9    

0130    Segment group 3  C    99999   
0140  ERC  Application error information M   1   
0150 FTX Free text C   1 

0160    Segment group 4  C    9   
0170  RFF  Reference  M   1 
0180 FTX Free text C    9 

0190 UNT Message trailer M   1 

Fig. 5.8 Segment-tabellen til APERAK-meldingen (fra UNTDID, D.98A-katalogen) 
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6 Adressering av EDI-utvekslinger 

For å kunne overføre  EDI-utvekslinger mellom to parter, må utvekslingene inneholde 
informasjon om hvem som er avsender og hvem som er mottaker. Dette gjøres ved bruk 
av såkalte identifikatorer.  

En identifikator kan defineres som en informasjonsenhet som identifiserer et eller 
annet objekt (person, organisasjon, applikasjon, etc.). Navnet vårt er en person-
identifikator, personnummeret en en annen. 

Det hadde vært ønskelig at utformingen og reglene for bruk av identifikatorene var 
standardisert, men dette har man ennå ikke oppnådd innen EDIFACT-verdenen. 
EDIFACT-standarden har riktignok  "satt av plass" for å angi avsender- og 
mottakeridentifikasjon  (i dataelementer i UNB-segmentet), men sier lite om hvordan 
disse elementene skal benyttes, eller hvordan en EDI-identifikator bør bygges opp. 

Det internasjonale postvesenet er et godt eksempel på et system som har lykkes 
i å etablere universelle/entydige identifikatorer for postmottakere på en slik måte 
at det idag er mulig å entydig adressere post til så og si hver eneste person i hele 
verden1.  Dette har man fått til ved å benytte en hierarkisk oppbygget 
postmottaker-identifikator som i hovedsak består av fire forskjellige deler: 

   Land 
   Poststed (sted/by) 
   Gate-/veiadresse 
   Navn 

Så lenge hver enkelt del av den totale identifikatoren (eller adressen som er den 
vanlige betegnelsen i dette tilfelle) er entydig på sitt nivå, vil den totale identifika-
toren være entydig. Det gjør derfor ingenting at det finnes mange gateadresser 
som er "Kongens gt. 2", så lenge det ikke er i samme by/på samme poststed og 
samme land. På samme måte er det ikke noe problem for Postverket at det 
finnes mange som heter "Ole Olsen", så lenge ikke alle de tre andre delene av 
adressen er identisk. 

Noe tilsvarende system som det internasjonale postvesenet har, er altså ennå ikke 
etablert for adressering av EDI-utvekslinger (men så er det jo også bare noen få ti-år vi 
har hatt EDI-utveksling).  De fleste EDI-løsninger som er i drift idag (1998), er derfor 
fortsatt basert på sine egne regler for adressering. Dette fungerer bra innen "lukkede" 
brukergrupper, men skaper problemer når antallet EDI-brukere vokser. Man kommer da 
før eller siden i den situasjonen at én og samme part må ha forskjellige identifikatorer 
avhengig hvem denne parten foretar utvekslinger med. 

Hvis vi sammenligner med postvesenet igjen, tilsvarer dette at navn/adresse på 
et brev var forskjellig, avhengig av hvilket sted/land brevet var sendt fra. Det er 
lett å tenke seg at Postverket ville få en utfordring med et slik system.  

Som tidligere nevnt inneholder ikke EDIFACT-standarden noe detaljert regelverk for 
oppbygging og tildeling av identifikatorer for avsender/mottaker av EDI-utvekslinger. Det 
er imidlertid lagt opp til et system hvor det defineres et antall kilder,  som represen-
terer/har ansvaret for hver sin liste av unike partsidentifikatorer2. Ved å angi både kilden 

                                                 
1 I hvert fall innen det vi kaller den siviliserte verden. 
2 Fellesbetegnelse for avsender- og mottakeridentifikatorer 
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og en identifikator fra den aktuelle kildens liste, vil man ha en unik identifikasjon på 
verdensbasis.  

Disse kildene er definert i en egen kodeliste i EDIFACT (kodelisten for dataelement 
0007). Et utdrag fra denne kodelisten er gjengitt i fig. 5.9 

0007   Partner identification code qualifier 
Desc: Qualifier referring to the source of codes for the identifiers of interchanging  
 partners. 

Repr: an..4 
. . . . . 
 9  DUNS (Dun & Bradstreet) with 4 digit suffix Self explanatory. 
 12  Telephone number Self explanatory. 
 14  EAN (European Article Numbering Association) 
              Self explanatory. 
 18  AIAG (Automotive Industry Action Group) 
              Self explanatory. 
. . . . . 
X 56  Statens Teleforvaltning 
              Norwegian telecommunications regulatory authority (NTRA). 
        57  KTNet (Korea Trade Network Services) 
              Self explanatory. 
        58  UPU (Universal Postal Union) 
              Self explanatory. 
        59  ODETTE (Organization for Data Exchange through Tele-Transmission in  
  Europe) European automotive industry project. 
       61  SCAC (Standard Carrier Alpha Code) 
              Directory of standard multimodal carriers and tariff agent codes. The  
  SCAC lists and codes transportation companies. 
        63  ECA (Electronic Commerce Australia) 
              Australian association for electronic commerce. 
        65  TELEBOX 400 (Deutsche Telekom) 
              German telecommunications service. 
        80  NHS (National Health Service) 
              United Kingdom National Health Service. 
        82  Statens Teleforvaltning 
              Norwegian telecommunications regulatory authority (NTRA). 
. . . . . 
    ZZZ     Mutually defined 
              Self explanatory. 

Fig. 6.1 Utdrag fra kodelisten for dataelementet 0007 (kvalifikatorer for bruker-identifikatorer 
som angis i dataelement 0004) 

I Norge er Post og Teletilsynet (PT) registrert som en mulig kilde for EDI 
partsidentifikatorer (med kode 82). Hos PT kan altså EDI-brukere  få godkjent/registrert 
sin egen sitt egen "EDI-navn" (EDI partsidentifikator).  

Dersom utvekslingspartene avtaler seg imellom hvilke identifikatorer som skal benyttes, 
skal koden for kilden til disse identifikatorene angis som ZZZ. 
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6.1 Forslag til oppbygging av en fullstendig EDI applikasjons-
identifikator 

I påvente av internasjonal standardisering, er det i Norge utarbeidet forslag til hvordan 
en EDI-identifikator1 kan bygges opp, og hvordan de ulike delene av en slik identifikator 
kan angis i UNB- (og evt. UNG-) segmentet. Dette forslaget har status som Norsk 
anbefaling2, og er utgitt av Post og Teletilsynet.  

Siden EDI dreier seg om utveksling mellom applikasjoner, er det altså applikasjons-
identifikatorer vi trenger når vi skal angi avsender og mottaker for EDI-utvekslinger. 
Videre trenger vi å kunne håndtere den situasjonen at én og samme organisasjon kan 
ha flere EDI-applikasjoner, at noen EDI-brukere benytter formidlingssentraler, og at EDI-
løsningene forøvrig kan være forskjellig "konfigurert". I anbefalingen fra PT benyttes 
derfor en modell med flere nivåer på adresseringen. Modellen er illustrert i fig. 5.10, og 
gjenspeiler til en viss grad den måten det er vanlig å strukturere EDI-programvare på. 

Kommunikasjonsløsning

Applikasjon 1

EDI aksess-
punkt

Organisasjon A

Applikasjon 3
Applikasjon 2

EDI aksess-
punkt

Organisasjon B

Applikasjon 2

Applikasjon 1

Applikasjoner

EDI-programvare

Kommunikasjons-

programvare

 

Fig. 6.2 Modell for overføring av EDI-utvekslinger mellom to organisasjoner 

Denne modellen baserer seg på å dele EDI-identifikasjonen i tre nivåer: 

1. Bruker (organisasjon) 
2. Aksesspunkt  
3. Applikasjon 

                                                 
1 Betegnelsen adresse benyttes noen steder i stedet for identifikator 
2 Foreligger i versjon 1.0 (utgitt i mars 1993), som forutsetter versjon 1 - 3 av EDIFACT. I den siste versjonen av EDIFACT 
(versjon 4) er det kommet nye elementer i UNB for angivelse av partsidentifikatorer, og den norske anbefalingen ventes 
derfor revidert med det første. 
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Bruker-nivået representerer normalt en organisasjon, eller en utvekslingspartner. EDI-
utvekslingene overføres via et EDI aksesspunkt, som ofte vil være en del av EDI-
programvaren.  Et EDI aksesspunkt kan være knyttet opp til en eller flere applikasjoner. 

I figur 5.10 er det bare tegnet inn ett aksesspunkt for hver organisasjon, men det er 
ingenting i veien for at en organisasjon kan ha flere aksesspunkt. Et enkelt aksesspunkt 
kan også være knyttet opp mot flere nettverk. 

Ifølge anbefalingen fra PT kan en fullstendig applikasjonsidentifikator bestå av inntil fire 
komponenter: 

Navneautoritetsidentifikator1 + Bruker-selektor + Aksesspunkt-selektor + Applikasjons-
selektor 

En bruker-identifikator som er entydig på verdensbasis oppnås ved å angi  
1. Navneautoritetsidentifikator (kodeverdi fra kodelisten til 0007), + 
2. Bruker-selektor, som må være entydig relativt til navneautoriteten. 

En aksesspunkt-identifikator som er entydig på verdensbasis oppnås ved å angi  
1. Bruker-identifikator  + 
2. Aksesspunkt-selektor, som må være entydig relativt til brukeren. 

En applikasjons-identifikator som er entydig på verdensbasis oppnås ved å angi  
1. Aksesspunkt-identifikator + 
2. Applikasjons-selektor, som må være entydig relativt til aksesspunktet. 

Denne oppbyggingen av en komplett applikasjons-identifikator er illustrert i fig. 5.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 6.3 Oppbygging av en komplett EDI applikasjons-identifikator 

Dersom en EDI-bruker bare har én EDI-applikasjon, er de to siste komponentene i 
applikasjons-identifikatoren overflødige. Både aksesspunkt-selektor og applikasjons-
selektor er derfor definert som valgfrie, mens de to første komponentene er 
obligatoriske. Et minimum for å angi avsender og mottaker er altså å angi 
navneautoritets-identifikator + bruker-selektor. 

Navneautoritets-
identifikator 

Bruker-selektor Applikasjons-selektor Aksesspunkt-selektor 

Bruker-identifikator 

Aksesspunkt-identifikator 

Applikasjons-identifikator 

                                                 
1 I anbefalingen fra PT er de ovenfor nevnte kildene til partsidentifikatorer (kodelisten for dataelement 0007; ref. fig. 5.x) 
benevnt som navneautoriteter. Begrepet navneautoritet benyttes ikke i selve EDIFACT-standarden, men er et vanlig 
begrep i tilsvarende sammenhenger, f.eks. i OSI-verdenen 
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Ved tildeling/registrering hos PT benyttes normalt foretaksnummeret (registrert i 
Foretaksregisteret) som bruker-selektor. 

6.2 Bruk av identifikatorene i EDIFACT-utvekslinger 

Det er i Utvekslingshodet (UNB-segmentet) til en utveksling at avsender og mottaker 
skal angis; i komposittelementene Utvekslingsavsender (S002) og Utvekslingsmottaker 
(S003).  

Disse utfylles på følgende måte (gjelder versjon 4 av EDIFACT): 
 

S002 Utvekslingsavsender Utfylles med 

0004 (Interchange sender identification) Bruker-selektor 

0007 (Identification code qualifier) Navneautoritets-identifikator 

0008 (Interchange sender internal identification) Aksesspunkt-selektor 

0042 (Interchange sender internal sub-identification) Applikasjons-selektor 
S003 Utvekslingsmottaker Utfylles med 

0010 (Interchange recipient identification Bruker-selektor 

0007 (Identification code qualifier) Navneautoritets-identifikator 

0014 (Interchange recipient internal identification) Aksesspunkt-selektor 

0046 (Interchange recipient internal sub-identification) Applikasjons-selektor 

Delelementene 0042/0046 ble ikke definert før i versjon 4 av EDIFACT. For versjon 1 - 3 
anbefales det derfor følgende bruk av identifikatorene: 

S002 Utvekslingsavsender Utfylles med 

0004 (Interchange sender identification) Bruker-selektor + Aksesspunkt-selektor 

0007 (Identification code qualifier) Navneautoritets-identifikator 

0008 (Interchange sender internal identification) Applikasjons-selektor 

  
S003 Utvekslingsmottaker Utfylles med 

0010 (Interchange recipient identification Bruker-selektor + Aksesspunkt-selektor 

0007 (Identification code qualifier) Navneautoritets-identifikator 

0014 (Interchange recipient internal identification) Applikasjons-selektor 
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Vedlegg A: EDIFACT og “År 2000” 

Det er på tre områder det kan oppstå problemer: 

1. I EDI modulens håndtering av sekssifrede datoangivelser i tjenestesegmentene UNB 
og UNG. 

2. I DTM-segmentet  

3. I koplingen mellom EDI modulen og selve applikasjonen. 

Tjenestesegmentene 

UNB og UNG kan i noen tilfeller skape problemer da de benytter seg av dataelement 
0017 som i versjonene 1, 2 og 3 kun ble representert som n6 (YYMMDD). Dette er for 
versjon 4 nå imidlertid endret  til n8 (CCYYMMDD). 

UNB og UNG segmentene går i de fleste tilfellene kun til en loggfil og benyttes sjelden i 
selve applikasjonen, slik at formatet på 0017-elementet vanligvis ikke medfører 
problemer uansett. Hvis det derimot benyttes i applikasjonen, vil man måtte være 
oppmerksom på formatet.  

DTM-segmentet 

DTM-segmentet inneholder et komposittelement (C507) som igjen består av følgende 
dataelementer: 

DTM    DATE/TIME/PERIOD 
Function: To specify date, and/or time, or period. 
POS   TAG  Name                                         S   R    Repr.     Notes 
010    C507   DATE/TIME/PERIOD          M      
 2005 Date/time/period qualifier M  an..3 
 2080 Date/time/period M  an..35 
 2079 Date/time/period format qualifier M  an..3 

Fig. A.1  Spesifikasjon av DTM-segmentet (i henhold til D.98.A-katalogen) 

Dataelementet 2005 angir hvilken dato det er snakk om, f.eks. ordredato eller 
fakturadato. 

Dataelementet 2380 inneholder selve datoen, f.eks. 19980527.  

Dataelementet 2379 angir formatet vedrørende datoen. For å være "år 2000-
kompatibel", må man benytte én av følgende kvalifikatorer: 

 

102 CCYYMMDD C = Århundre ; Y = År ; M = Måned ; D =  Dag. 

203 CCYYMMDDHHMM 
C = Århundre;Y=År; M=Måned; D=Dag; H=Time; 
M=Minutter. 

204 CCYYMMDDHHMMSS C = Århundre;Y=År; M=Måned; D=Dag; H=Time; 
M=Minutter; S=Sekunder 

Kobling mellom EDI modul og applikasjon. 
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Selv om det anvendes de korrekte datoformater i meldingene kan det i oversettelsen 
eller mappingen forekomme konverteringer som enten tilføyer eller sløyfer århundrene. 
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Vedlegg B: Tegnsett ISO 8859-1 

This list show the Decimal and Hex codes for all the ISO Latin-1 characters. Note, in 
HTML, that any ISO Latin-1 character can be written as &#xxx;, where xxx is the 
decimal code of the character.  

 
Char   Decimal    Hex     Entity      Char    Decimal   Hex    Entity 
                         Reference                            Reference 
NUL       0        0                  SOH        1        1 
STX       2        2                  ETX        3        3 
EOT       4        4                  ENQ        5        5 
ACK       6        6                  BEL        7        7 
BS        8        8                   HT        9        9 
NL       10        a                   VT       11        b 
NP       12        c                   CR       13        d 
SO       14        e                   SI       15        f 
DLE      16       10                  DC1       17       11 
DC2      18       12                  DC3       19       13 
DC4      20       14                  NAK       21       15 
SYN      22       16                  ETB       23       17 
CAN      24       18                   EM       25       19 
SUB      26       1a                  ESC       27       1b 
FS       28       1c                   GS       29       1d 
RS       30       1e                   US       31       1f 
SP       32       20                    !       33       21 
"        34       22     &quot;         #       35       23 
$        36       24                    %       37       25 
&        38       26      &amp;         '       39       27 
(        40       28                    )       41       29 
*        42       2a                    +       43       2b 
,        44       2c                    -       45       2d 
.        46       2e                    /       47       2f 
0        48       30                    1       49       31 
2        50       32                    3       51       33 
4        52       34                    5       53       35 
6        54       36                    7       55       37 
8        56       38                    9       57       39 
:        58       3a                    ;       59       3b 
<        60       3c       &lt;         =       61       3d 
>        62       3e       &gt;         ?       63       3f 
@        64       40                    A       65       41 
B        66       42                    C       67       43 
D        68       44                    E       69       45 
F        70       46                    G       71       47 
H        72       48                    I       73       49 
J        74       4a                    K       75       4b 
L        76       4c                    M       77       4d 
N        78       4e                    O       79       4f 
P        80       50                    Q       81       51 
R        82       52                    S       83       53 
T        84       54                    U       85       55 
V        86       56                    W       87       57 
X        88       58                    Y       89       59 
Z        90       5a                    [       91       5b 
\        92       5c                    ]       93       5d 
^        94       5e                    _       95       5f 
`        96       60                    a       97       61 
b        98       62                    c       99       63 
d       100       64                    e       101       65 
f       102       66                    g       103       67 
h       104       68                    i       105       69 
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j       106       6a                    k       107       6b 
l       108       6c                    m       109       6d 
n       110       6e                    o       111       6f 
p       112       70                    q       113       71 
r       114       72                    s       115       73 
t       116       74                    u       117       75 
v       118       76                    w       119       77 
x       120       78                    y       121       79 
z       122       7a                    {       123       7b 
|       124       7c                    }       125       7d 
~       126       7e                  DEL       127       7f 
--      128       80                   --       129       81 
--      130       82                   --       131       83 
--      132       84                   --       133       85 
--      134       86                   --       135       87 
--      136       88                   --       137       89 
--      138       8a                   --       139       8b 
--      140       8c                   --       141       8d 
--      142       8e                   --       143       8f 
--      144       90                   --       145       91 
--      146       92                   --       147       93 
--      148       94                   --       149       95 
--      150       96                   --       151       97 
--      152       98                   --       153       99 
--      154       9a                   --       155       9b 
--      156       9c                   --       157       9d 
--      158       9e                   --       159       9f 
        160       a0     &nbsp;         ¡       161       a1     &iexcl;
¢       162       a2     &cent;         £       163       a3     &pound;
¤       164       a4     &curren;       ¥       165       a5     &yen;
¦       166       a6     &brvbar;       §       167       a7     &sect;
¨       168       a8     &uml;          ©       169       a9     &copy;
ª       170       aa     &ordf;         «       171       ab     &laquo;
¬       172       ac     &not;          -       173       ad     &shy;
®       174       ae     &reg;          ¯       175       af     &macr;
°       176       b0     &deg;          ±       177       b1     &plusmn;
²       178       b2     &sup2;         ³       179       b3     &sup3;
´       180       b4     &acute;        µ       181       b5     &micro;
¶       182       b6     &para;         ·       183       b7     &middot;
¸       184       b8     &cedil;        ¹       185       b9     &sup1;
º       186       ba     &ordm;         »       187       bb     &raquo;
¼       188       bc     &frac14;       ½       189       bd     &frac12;
¾       190       be     &frac34;       ¿       191       bf     &iquest;
À       192       c0       &Agrave;     Á       193       c1       &Aacute; 
Â       194       c2       &Acirc;      Ã       195       c3       &Atilde; 
Ä       196       c4       &Auml;       Å       197       c5       &Aring; 
Æ       198       c6       &AElig;      Ç       199       c7       &Ccedil; 
È       200       c8       &Egrave;     É       201       c9       &Eacute; 
Ê       202       ca       &Ecirc;      Ë       203       cb       &Euml; 
Ì       204       cc       &Igrave;     Í       205       cd       &Iacute; 
Î       206       ce       &Icirc;      Ï       207       cf       &Iuml; 
Ð       208       d0     &ETH;          Ñ       209       d1       &Ntilde; 
Ò       210       d2       &Ograve;     Ó       211       d3       &Oacute; 
Ô       212       d4       &Ocirc;      Õ       213       d5       &Otilde; 
Ö       214       d6       &Ouml;       ×       215       d7     &times;
Ø       216       d8       &Oslash;     Ù       217       d9       &Ugrave; 
Ú       218       da       &Uacute;     Û       219       db       &Ucirc; 
Ü       220       dc       &Uuml;       Ý       221       dd       &Yacute; 
Þ       222       de       &THORN;      ß       223       df       &szlig; 
à       224       e0       &agrave;     á       225       e1       &aacute; 
â       226       e2       &acirc;      ã       227       e3       &atilde; 
ä       228       e4       &auml;       å       229       e5       &aring; 
æ       230       e6       &aelig;      ç       231       e7       &ccedil; 
è       232       e8       &egrave;     é       233       e9       &eacute; 
ê       234       ea       &ecirc;      ë       235       eb       &euml; 
ì       236       ec       &igrave;     í       237       ed       &iacute; 
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î       238       ee       &icirc;      ï       239       ef       &iuml; 
ð       240       f0       &eth;        ñ       241       f1       &ntilde; 
ò       242       f2       &ograve;     ó       243       f3       &oacute; 
ô       244       f4       &ocirc;      õ       245       f5       &otilde; 
ö       246       f6       &ouml;       ÷       247       f7     &divide;
ø       248       f8       &oslash;     ù       249       f9       &ugrave; 
ú       250       fa       &uacute;     û       251       fb       &ucirc; 
ü       252       fc       &uuml;       ý       253       fd       &yacute; 
þ       254       fe       &thorn;      ÿ       255       ff       &yuml; 
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Vedlegg C: Forskjeller i de grunnleggende 
syntaksreglene mellom ulike versjoner av ISO 9735 

Tema Versjon 1, 2 og 3 Versjon 4 

Adresser  S002 og S003 er utvidet med 
et felt for å angi 
underspesifikasjon av en EDI-
adresse. Dette tillater en mer 
entydig angivelse av EDI-
adresse i overensstemmelse 
med anbefalinger fra Post og 
Teletilsynet/Norsk EDIPRO. 

Antall segmenter i 
en melding 

Tillot maksimalt 999.999 
segmenter i en og samme 
melding. 

Feltet i UNT-segmentet (0074) 
er utvidet fra 6 til 10 
posisjoner, og itillater nå 
overføring av maksimalt 
9.999.999.999 segmenter i en 
og samme melding. 

Avhengighetsnoter Ikke tillatt. Avhengighetsnoter er en ny 
formalisert spesifikasjon for å 
angi krav til tilstedeværelse av 
data innenfor et og samme 
segment avhengig av andre 
data som overføres i samme  
segmentet. 

Desimaltegn Komma (,) anbefales brukt 
som desimaltegn. Punktum (.) 
er det som i praksis blir brukt. 

Desimaltegn er fjernet som 
tjenestetegn. 

Dette innebærer at et hvert 
numerisk felt kan benytte 
komma eller punktum som 
desimaltegn etter behov. Det 
vil også være mulig å variere 
bruk av desimaltegn innenfor 
en og samme melding. 

Eksplisit angivelse 
av repetisjon 

 Er fjernet fra standarden med 
den begrunnelse at det ikke 
var i bruk 

Implementasjons-
guide 

 Nytt felt i UNH-segmentet 
(S017) tillater en mer presis 
identifikasjon av den 
implementasjonsguiden som 
benyttes for en melding. 
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Tema Versjon 1, 2 og 3 Versjon 4 

Kodeliste for 
syntaks 

Alle kodene var en integrert 
del av selve syntaks-
spesifikasjonen. 

Kodelister til bruk i forbindelse 
med tjenestesegmentene vil 
nå bli publisert uavhengig av 
selve syntaksspesifikasjnen. 
Disse kodelistene vil være 
gjenstand for dynamisk 
vedlikehold. 

Kodelister  Nytt felt i UNH-segmentet 
(S008/0110) tillater angivelse 
av den katalog hvor 
kodelistene er hentet fra 
uavhengig av den katalog 
meldingsbeskrivelsen er hentet 
fra. 

Dette tillater f.eks. angivelse 
av en nyere kodeliste brukt 
sammen med ”gamle” 
meldings-spesifikasjoner. 

Meldingsfunksjon  Nytt felt i UNH-segmentet 
(S008/0113) tillater angivelse 
av meldingsfunksjon.  

F.eks. kan dette brukes for å 
angi ”kreditnota” overføresa i 
en INVOIC-melding.  

Meldingsgrupper  Kravet om at en 
meldingsgrupper bare skal 
inneholde meldinger av 
samme type er fjernet.  

Repetisjon av 
dataelementer 

Ikke tillatt En ny funksjon er introdusert 
for repetisjon av at 
dataelement eller 
komposittelement innenfor et 
segment. 

Scenario  Nytt felt i UNH-segmentet 
(S018) tillater en presis 
identifikasjon av det 
meldingssenariet som benyttes 
for en melding. 

Segment uten 
innhold 

Det stilles krav om at et 
segment skal inneholde minst 
en dataverdi under overføring. 

Kravet om at det skal være en 
dataverdi under overføring er 
fjernet. Det kreves fremdeles 
at en segmenterspesifikasjon 
skal inneholde minst et 
dataelement.  

Segmentkollisjon Angir bruk av UNS-segmentet Inneholder fremdeles UNS-
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Tema Versjon 1, 2 og 3 Versjon 4 
som eneste syntaktiske 
virkemeiddel. 

segmentet, men angir også 
bruk av UGH- og UGT-
segmentene. 

Skilletegn Skilletegn defineres som en 
funksjon av syntaksnivå. 

Et standard reportoar av 
skilletegn er definert 
uavhengig av syntaksnivå.  

Sub-sett  Nytt felt i UNH-segmentet 
(S010) tillater en mer presis 
identifikasjon av det 
syntaktiske sub-settet som 
benyttes for en melding. 

Tallverdier Angivelsen er begrenset til 
heltal 

Er utvidet til å kunne angi 
numeriske verdier som 
logaritmiske verdier, integer 
eller real. 

Tegnkoder  Det er introdusert et eget 
dataelement (0133 “Character 
encoding, coded”) i UNB-
segemntet for å angi 
tegnkoding.  

Tegnsett  Tegnsett er etablert som en 
egen kodeliste, og vil bli 
dynamisk vedlikeholdt. 
Kodelisten er i 
utgangsspunktet utvidet til 
også å omfatte ideografiske 
tegn (japansk, kinesisk, etc.) 

TXT-segmentet  Er fjernet fra standarden med 
den begrunnelse at det ikke 
var i bruk 
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