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Välkommen att lära Dig mera om EDI Odette! 
 
Varför en kurs om EDI Odette?  
 
Anledningen till att vi erbjuder denna endagskurs är att vi har fått förfrågningar om en 
sådan kurs. Bakom dessa förfrågningar kan ligga alltifrån att någon har personal som 
slutar eller ska vara föräldraledig till att man upptäckt att man inte längre har den kunskap 
som behövs för att kunna göra förändringar i egna EDI Odette system. 
 
EDI Odette har använts under många år och är idag för många företag en del av den 
affärskritiska IT- och logistikverksamheten.  För att EDI Odette ska fungera och för att 
hålla en beredskap för de olika former av fel och störningar som kan uppstå krävs att det 
finns personer med tillräcklig kunskap.  
 
Vilken kunskap som behövs varierar givetvis beroende på hur ansvaret är fördelat mellan 
olika delfunktioner inom EDI Odette. Ofta finns en blandning av egen företagsintern 
verksamhet och köpta tjänster.   
 
Syftet med vår endagskurs är att tillhandahålla en grundutbildning inom EDI Odettes 
huvudområden, vilka dessa är framgår av kursprogrammet. 
  
Vem vänder sig kursen till? 
Kursen tar inte upp kunskaper som ligger på specialistnivå, för sådana ämnen finns ett 
särskilt kursutbud från oss och andra. Vår kurs förmedlar grundkunskaper när det gäller 
EDI-meddelanden, godsmärkning och filöverföring med mera. 
 
Målgrupp är personer som arbetar med och/eller ansvarar för EDI Odette inom både 
större företag och mindre- och medelstora företag. Det kan röra sig om enhetschefer, 
helpdeskpersonal, systemansvariga samt personer som arbetar inom logistik, inköp och 
ekonomi.  
 
Varmt välkommen till en givande kursdag! 
 
Sten Lindgren, Odette Sweden 
  



 
Kursinnehåll 
(Tiderna är ungefärliga) 
08.30 Registrering och kaffe med fralla 

 
09.00 Introduktion till Odette, EDI, kommunikationsprotokoll, märkning 

o Bilden i stort inom fordonsindustrin, vad används idag? 
o Trenderna framöver 
o Grundscenariot för informationsflöden och logistikprinciper mellan OEM och 

produktionsleverantör  
 
Meddelandetyper och hur de fungerar 

o DELINS/DELFOR 
o AVIEXP/DESADV 
o INVOIC (AP, NAP, SMSI, Selfbilling (Europeiska fakturadirektivet) 
o JIT-meddelanden 
o  Avarter 
 

10.30 Kaffepaus 
 

10.45 Meddelandetyper och hur de fungerar (forts) 
 
Godsmärkning och Auto Id  

o OTL 
o Samband med EDI-information 
o Streckkoder, 2D, RFID 
o Sampackning, smallboxhantering   
o Praktiska aspekter på märkning/läsning 
o Transportören   
o GTL 
o Avarter..  
 

12.00 Lunch 
 

  



 
13.00 Skillnader mellan meddelandestandarder 

o VDA 
o ANSI X.12 
o ODETTE  
o EDIFACT D.96 
o XML 
o Globalformat/JAIF 
o Skillnader i funktionalitet?  

 
Försörjningsmetoder 

o Materialplanering / ”batch” 
o KANBAN 
o SYNCRO 
o VMI 

 
Exempel på utvecklade scenarios 

o OEM-Tier1 (batch)– tier2 (batch) 
o OEM-Tier1 (sekvens)– tier2 (batch)  LV + PV 
o OEM - tier1 (via)- ytbehandlare 

 
14.30 Kaffepaus 

 
14.45 Kommunikationslösningar 

Protokoll och nättjänster 
VAN och FTP 
OFTP1 och OFTP2 
- X.25 
- ISDN 
-IP med säkerhet / certifikathantering 
Andra protokoll? 
-AS2, SFTP  
 
Implementering 

o Felhantering   
o Vilka konsekvenser kan olika situationer leda till? 
o ”11 vanligaste felen/frågorna?” 

 
16.30 Summering och gemensam diskussion  

 
17.00 Avslutning 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Praktisk information 
 
Tid och plats 
Kursen äger rum måndagen den 6 februari 2012 på Scandic Europa, Köpmansgatan 
38, Göteborg 

Språk 
Kursen genomförs på svenska, större delen av dokumentationen är på engelska. Vi kan 
också erbjuda kurser på engelska. 

Lärare 
Peter Nilsson, PipeChain 
Johan Bystedt, Meridion 

Avgift  
o SEK 5 600 för första deltagare, SEK 1 000 rabatt för medlemmar i NAF Odette 

Sweden   
o SEK 2 800 för deltagare två och tre, SEK 500 rabatt för medlemmar i NAF Odette 

Sweden     
 
Priset inkluderar lunch och kursdokumentation. 
Priserna är exklusive moms. 

Anmälan 
Antalet deltagare är begränsat till 16. Anmälan sker via länken  
https://response.questback.com/bilsweden/edi/ 
 
Anmälningarna bekräftas till deltagarna personligen via e-post.  
 
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person inom företaget. Vid avanmälan 
senare än två veckor före kursen debiteras 40 % av avgiften. Vid senare eller utebliven 
avanmälan debiteras hela avgiften. Avgiften faktureras. Vid eventuell överbokning 
gäller ”först till kvarn …” 
Frågor 
Frågor om kursen besvaras av Sten Lindgren på tel 08-700 41 20 eller e-post 
sten.lindgren@odette.se  
 
 
 
 
 
 

Odette Sweden AB,  Box 26173, SE-100 41 Stockholm,  Sweden  Tel +46 8 700 41 20  Fax +46 8 791 23 11 
Visiting address: Storgatan 19   Org nr: 556593-3032   VAT SE556593303201    www.odette.se 

Postgiro 11 87 42 – 6    Bankgiro: 5111-1508 
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