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Regler avseende EDI-kommunikation 
 
                                                     
 
1. Inledning 
 
1.1. Dessa Regler skall, om inte annat skriftligen överenskommits, gälla för 

EDI-kommunikation mellan .............., nedan kallad "Köparen", och .............., nedan 
kallad "Säljaren". 

      
1.2. Reglerna utgör ett komplement till de mellan parterna överenskomna inköps- och 

leveransvillkoren.  Skulle någon bestämmelse i sagda villkor, med avseende på 
kommunikationen, strida mot bestämmelse i dessa Regler gäller bestämmelsen i dessa 
Regler. 

 
2. Syfte 
 
2.1. Parternas avsikt är att, med beaktande av rimliga säkerhetskrav, effektivisera sitt 

informationsutbyte genom att ersätta pappersflödet mellan sig med elektronisk 
dataöverföring. Denna effektivisering sker i flera steg och innebär, fullt genomförd, 
automatisk kommunikation mellan parternas applikationssystem. 

 
2.2. Införandet av EDI ändrar inte förhållandet mellan parterna på annat sätt än att viss 

överenskommen typ av information överförs elektroniskt i stället för i pappersform. 
 
3. Allmänna förutsättningar 
 
3.1. Vid EDI-kommunikation skall bilindustrins Odette standard användas. 
 
3.2. Om avvikelse föreligger mellan information överförd via EDI och motsvarande 

information på papper, gäller den information som överförts via EDI, om inte annat 
överenskommits och skriftligen dokumenterats. 

 
4. Tekniska förutsättningar 
 
4.1. Före rutinmässig tillämpning av EDI-kommunikation skall av parterna godkända tester 

avseende aktuellt meddelande ha genomförts. 
 
4.2. Innehållet i och uppbyggnaden av den EDI-information, som skall utväxlas mellan 

parterna, skall regleras i en särskild överenskommelse om kommunikationsparametrar. 
En sådan överenskommelse skall specificera förutsättningarna dels generellt, dels på 
meddelandenivå. 

 
 Generella kommunikationsparametrar är bland annat: 
 

o adresseringskoder  
o tillgänglighet 
o tidskrav. 
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Specifikation på meddelandenivå skall precisera bland annat: 

 
o innehållet i EDI-meddelande 
o virtuella filnamn 
o tidskrav på hantering av meddelanden 
o reservrutiner vid kommunikationsavbrott. 

 
5. Tekniska ändringar 
 
5.1. Byte av system, programvara och hårdvara vilka kan påverka parternas EDI-

kommunikation får endast ske sedan motparten i god tid underrättats därom och på 
sådant sätt att informationsutbytet inte störs. 

 
5.2. Köparen åtar sig att hålla äldre version högst ett år efter det att Säljaren meddelats om 

att Köparen tillämpar ny version av ett meddelande, alternativt ändrat tillämpningen av 
gällande version. 

 
5.3 Säljaren skall ha möjlighet till kommunikation enligt den av Odette senast publicerade 

versionen. 
 
6. Sekretess och säkerhet 
 
6.1. Kommunikation fram till i överenskommelsen om kommunikationsparametrar angiven 

fysisk adress sker på sändarens risk och bekostnad. 
 
6.2. Erhållande av End to End Response (EERP) i Odette File Transfer Protocol (OFTP) 

skall utgöra kvittens på att avsändaren fullgjort sin skyldighet avseende 
informationsöverföringen. Om EERP ej erhållits skall avsändaren utan dröjsmål 
underrätta mottagaren därom. Om reservrutiner utnyttjas skall motsvarande 
säkerhetskrav gälla. 

 
6.3. Part är skyldig att bevara kommunikationslogg samt hålla den tillgänglig för andra 

parten under en tid av minst ett år från kommunikationstillfället. 
 
7. Ansvar för tredjeman 
 
7.1. Parterna avser att om möjligt utnyttja en direktförbindelse för 

informationsöverföringen. Om part anlitar tredjeman för överföring av 
EDI-information fritar inte detta parten från dennes skyldigheter enligt dessa Regler. 

 
 
7.2. Part får ej utan skriftligt medgivande från andra parten låta lagra data hos tredjeman i 

större omfattning än som är nödvändigt för överföringen. 
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8. Self-Billing 
 
8.1 Användning av Self-Billing sker enligt Odette Sweden Scenariobeskrivning för Self-

Billing Invoice (SBI) 
 
8.2 Self-Billing innebär ingen förändring i ansvarsförhållanden avseende säljarens ansvar 

för utfärdande av korrekt faktura. 
 
 
           ------------------------------- 
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