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Guidelines for brug af EDItX i Danmark 

Formål 
Formålet er at fastlægge XML-formater for bestilling og elektronisk følgeseddel ved profilering af 
internationale standarder, i det konkrete tilfælde EDItX. Der er tale om en "barfodsversion" – dvs. 
en første rå udgave beregnet for implementører.  

Hovedvægten er lagt på profilering – dvs. specifikation af de særlige danske forhold. Men 
beskrivelsen kan eventuelt senere udvides med en uddybende vejledning. 

Status for EDItX standarder 
EDItX beskriver en række XML-dokumenter til brug for e-handel i bogbranchen.  

• STOCK ENQUIRY & RESPONSE / STATUS REPORT 
• GENERAL BOOK TRADE ORDER FORMAT 
• ORDER RESPONSE / STATUS REPORT 
• ORDER STATUS ENQUIRY AND ORDER CANCELATION 
• SHIP NOTICE / DESPATCH ADVICE FORMAT FOR GENERAL BOOK TRADE USE 
• RETURNS NOTIFICATION / AUTHORIZATION REQUEST 
• RETURNS RESPONSE 
 

Ordreformatet findes i en specifik biblioteksversion med udvidede muligheder for at specificere 
oplysninger på eksemplarniveau: 

• BOOK ORDER FORMAT FOR LIBRARY SUPPLY 
 

Alle formaterne er februar 2007 udsendt i version 1.1. DanZIG-arbejdsgruppen for 
materialeanskaffelser har deltaget i høringen. Arbejdsgruppen havde syv ændringsønsker som alle 
er blevet tilgodeset. Vi har i forbindelse med høringen peget på behovet for en særlig Ship Notice til 
biblioteksbrug – blandt andet for at kunne overføre oplysninger til brug for automatisk 
beholdningsregistrering. EDItEUR overvejer imidlertid at oprette et helt nyt dokument "Order 
Fulfilment message" som muligvis vil kunne bruges til dette formål. 

Den 23. februar 2006 meddelte vi følgende: 

We also have a strong need for the supplier to send information for automatic 
update of the libraries holdings register. Using the ship notice with the copy 
detail block added could do it. I don't think we can wait instil the Order 
Fulfilment message is ready (unless you have something we can study now). 
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Det medførte følgende svar: 

I need to discuss this with David Martin. We don't yet have a draft 
specification for the Order Fulfilment message, and are reluctant to rush the 
task, because that leads to mistakes. I need to prepare the trade schemas for 
release with the new and revised specifications in March, so my guess is that we 
could get an Order Fulfilment message drafted by mid April. 
Depending upon the time needed for review (yourselves and BISAC in North America 
would be the principal reviewers) and schema preparation, the earliest we would 
have the Order Fulfilment message ready for release would be sometime in May, 
but it could be delayed if the review prompts changes that then need further 
review. Would May/June be early enough for your needs? 

Status for guidelines 
Denne version af guidelines bygger på ordresiden på det vi forventer bliver den endelige udgave 
EDItX Book Order Format – som står for at blive publiceret.  

For så vidt angår elektronisk følgeseddel bygges på EDItX Ship Notice, udvidet med oplysninger til 
biblioteksbrug. Det understreges at EDItEUR har langsigtede planer for etablering af en suite af 
dokumenter til biblioteksbrug. Desuden overvejer de en Order Fulfilment message, som måske vil 
kunne bruges til formålet. 

Disse guidelines skal behandles i danZIG-arbejdsgruppen som skal beslutte hvorledes der skal 
arbejdes videre med beskrivelsen. De endelige guidelines skal sendes i høring. Høringsperioden vil 
være én måned. 
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Bilag 1. Dansk profil for Book Order Format 
Der henvises til BOOK ORDER FORMAT FOR LIBRARY SUPPLY, Version 1.1, February 2007. 

Fællesoplysninger (Header) 
Den danske profil præciserer brugen af udvalgte felter.  

Dokumentnavn og version (Document name and version) 
Attribut som specificerer at der er tale om Library Order version 1.1. 

Fællesoplysninger (Header) 
Oplysninger der vedrører ordren som helhed, dvs. ordrenummer, tidstempel, valuta, kunde-id, 
leverandør-id, leveringsadresse, faktureringsadresse etc. 

 Element M LibraryOrder.Header.  
5 Ordretype D OrderTypeCode  
 Ny ordre (default)  Order  
 Ordre på gennemsynseksemplar 

Som hovedregel angives ordre på 
gennemsynseksemplar her. Hvis oplysning om 
gennemsynseksemplar skal håndteres på 
eksemplarniveau, benyttes Processing profile code 
(Copy detail line 12). 

 ApprovalOrder  

     
17 Katalogpost-instruktioner D CatalogingInstructions  
 Katalogiseringsformat 

Listen af kodeværdier er udvidet efter version 1.1, 
og omfatter nu blandt andet: 

 CatalogingFormatCode  

 danMARC2 i ISO 2709 indpakning  danMARCISO2709 
 

 

 DanMARC2 i XML indpakning (ISO 25577 
MarcXchange) 

 DanMARCXML 
 

 

 Leveringsinstruktion  CatalogingSupplyCode  
 Sendes med elektronisk følgeseddel  WithASN  

Ordrelinje (Line item detail) 
Her anføres identifikation af vare og antal for hver enkelt bestilling. 

 Element M LibraryOrder.ItemDetail. R 
2 Produktidentifikation D ProductID. R 
 Produktidentifikationstype M ProductIDType  
 Til brug for danske forhold er tilføjet en generisk 

produktidentifikationstype som muliggør henvisning 
til proprietære producentnumre, som fx benyttes i 
musikbranchen: 

 Proprietary  

 Identifikation af proprietært skema (mandatory hvis 
produktidentifikationstypen er proprietory). 

D IDTypeName  

 Identifikation D Identifier  
6 Ordrelinje-reference M ReferenceCoded R 
 Referencetype M ReferenceTypeCode  
 Danmark har fået tilføjet en referencetype som 

muliggør brug af seddelfortegnelser som referencer 
 LibraryNewTitleListReference  

 Reference (fx SFD0714) D ReferenceNumber  

Eksemplaroplysninger (Copy detail) 
En ordrelinje kan vedrøre et antal eksemplarer. Antallet er angivet i OrderQuantity (Line item detail 
no. 5). 
Eksemplaroplysningerne vedrører valgfri delmængder af de eksemplarer der fremgår af ordrelinjen. 
Hvis ordrelinjen anfører fem eksemplarer, kan der således udformes specifikke 
eksemplaroplysninger for hver enkelt af de fem eksemplarer. Det er på den anden side også muligt 



Guidelines for brugen af EDItX i Danmark (udkast + kommentarer)  

 Side 5 

at opdele de fem eksemplarer i to grupper på to og tre eksemplarer med fælles 
eksemplaroplysninger, ligesom det er muligt at anføre fælles eksemplaroplysninger for alle fem 
eksemplarer. 

 Element D LibraryOrder.ItemDetail. R 
6 Profildata 

Danmark har fået indført denne oplysning. Se separat afsnit 
vedrørende profildata. 

D CollectionProfile R 

 Oplysningskode D CollectionCode  
 Oplysning D CollectionDescription  
8 Klassifikation D Classification. R 
 Klassifikationssystem 

Listen af kodeværdier er ændret efter version 1.1, og 
ser nu således ud: 

M SubjectSchemeIdentifier  

 Dewey Decimal Classification 
Abridged Dewey 
DDK5 (Norge) 
DK5 (Danmark) 
Library of Congress Classification Number 
Universal Decimal Classification 

 DDC 
AbridgedDDC 
DDK 
DK5 
LCClassNumber 
UDC 

 

12 Proceshåndteringskode: en tekststreng som aftaltes mellem 
parterne 
Her anbringes blandt andet kode for gennemsynseksemplar. 

D ProcessingProfileCode  

13 Specialhåndtering  
Kan anvendes til specificering af indbinding og klargøring. 

D ProcessingInstructionCode R 

15 Konteringsoplysninger 
Oplysninger til brug for biblioteket selv. 
Danmark har fået indført mulighed for at angive budgetår. 

D FundDetail  

17 Intern meddelelse 
Oplysninger til brug for biblioteket selv. 
Bruges blandt andet til materialevalgsnote. 

D Message R 

Opsummering (Trailer) 
Denne del af skemaet indeholder oplysning om antal varelinjer og det samlede antal bestilte 
eksemplarer. 

Profildata 
Profildata er en samlet betegnelse for oplysninger der vedrører adgangen til et givet objekt i et 
biblioteks samling. Det omfatter placeringsangivelse men kan også rumme andre oplysninger som 
fx udlånsregler. 

Oplysningerne bruges blandt andet til præsentation ved opslag i katalogen, men kan også tjene 
andre formål. De kan endvidere være tilgængelige på selve objektet.  

I forbindelse med materialebestillinger anvendes i Danmark følgende koder for profiloplysninger. 
Selve oplysningen er en tekststreng. 
kode Betydning Eksempler på tekststrenge 
10 Filial hovedbibliotek, filial, bogbus, depot 
20 Hyldeliste børn, voksen 
30 Opstilling musikafdeling, udlån 
40 Delopstilling billedbøger, musik, x-box, cd 
50 Udlånsregel til udlån, 14 dages udlån 
60 Kassationskode ? 
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Bilag 2. Dansk profil for Ship Notice 
Der henvises til SHIP NOTICE / DESPATCH ADVICE FORMAT FOR GENERAL BOOK 
TRADE USE, Version 1.1, April 2005; revised February 2007. 

Den danske profil præciserer udvidelse til biblioteksbrug – Library Ship Notice. Det understreges at 
denne udvidelse ikke er aftalt med EDItEUR. Udvidelsen til biblioteksbrug sker i det væsentlige 
ved at kopiere de udvidelser der er foretaget fra den generelle ordre til biblioteksordren. 

Dokumentnavn og version (Document name and version) 
Attribut som specificerer at der er tale om Ship Notice version 1.1. 

Fællesoplysninger (Header) 
Oplysninger der vedrører følgesedlen som helhed, dvs. følgeseddelnummer, tidstempel, oplysninger 
knyttet til transporten, valuta, kunde-id, leverandør-id, leveringsadresse etc. 

 Element M AdvanceShipNotice.Header.  
7 Buyer 

Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Header 
pos. 10) 

M BuyerParty 
 

 

8 Vendor / Supplier 
Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Header 
pos. 11) 

M SellerParty  

9 Ship to / deliver to 
Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Header 
pos. 12) 

D ShipToParty  

10 Bill to / invoice to 
Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Header 
pos. 13) 

D BillToParty  

Ordrelinje (Line item detail) 
Her anføres identifikation af vare og antal for hver enkelt levering. 

 Element M AdvanceShipNotice.ItemDetail. R 
3 Item description 

Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Line item 
detail pos. 4) 

D ItemDescription.  

5 Line item references 
Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Line item 
detail pos. 6) 

D ReferenceCoded. R 

Eksemplaroplysninger (Copy detail) 
Denne blok er tilføjet i Library Book Order. Hele blokken indsættes tillige i Library Ship Notice. 

Emballeringsoplysninger (Packaging Detail) 
Her kan anføres diverse oplysninger om hvorledes varerne er emballeret. 

Opsummering (Trailer) 
Denne del af skemaet indeholder oplysning om antal varelinjer og det samlede antal fremsendte 
eksemplarer. 
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Kommentarer fra medlemmer af danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppen 

Niels Ove Jensen 21/3-2007 
Lige et par kommentarer omkring Copy-detail. 
 
Jeg går ud fra, at det er med vilje at felterne 1-5 og 14 ikke er med. 
 
Vi har tidligere lagt op til at anbringe stregkoden i 3, men efter indførelsen 
af barcode-feltet (14) er det næppe en indlysende løsning. 
 
Hvis vi vælger at gå enegang med Shipped-formatet er det vel mest oplagt at 
anvende copyno (3) til en entydig identifikation af eksemplarerne. 
 
Og den sammenhæng bør vel så beskrives. 

DBCstandard 26/3-2007 
EDItX / status for danske guidelines: 
En lille arbejdsgruppe bestående af Niels Ove Jensen fra Axiell samt NLA og TS fra DBC har 
arbejdet på guidelines for brug af EDItX i Danmark. Der foreligger nu et udkast som 
beskriver brug af ordredokument og følgeseddel. Der mangler fortsat anvisning for brug af 
materialekoder. Det kigger NLA og IHP på. Når udkastet er klar, sendes det til danZIG 
arbejdsgruppen for materialeanskaffelser for videre behandling. 

Leif Andresen 2/4-2007 
Ved udarbejdelse af den tekniske danZIG-profil valgte vi at lave den på engelsk. Det gælder også 
for NCIP Implementation Guidelines: User Lookup & Renewal support (som jeg aldrig har fået 
formelt lukket). Jeg synes det er værd at overveje også for Guidelines for brug af EDItX i Danmark 
– i hvert fald for den egentlige dokumentation (hvilket vil sige de to bilag).�
 �
En version der kan sendes til danZIG-materialevalg i ugen efter påske med kommentarfrist 
25/4/2007 – og på dagsordenen for danZIG-møde i juni med offentliggørelse senest 2/5/2007.�
 �
Småting:�
 �
Bilag 1: �
Der bør være en http-henvisning også til BOOK ORDER …..�
Noterne bør af oversigtsmæssige årsager stå udenfor ”kassen”, men gerne tæt på: f.eks. som *1) og 
*2) efter ”WithASN”�
Note *3) bør hedde: LibraryNewTitleListReference is used for the Danish ”seddelfortegnelser”�
Note *4) bør hedde: SFD: ” Seddelfortegnelse - Danske bøger (A/BS/H fortegnelsen og 
grundfortegnelse) ” with year (07) and week (14).�

Leif Andresen 3/4-2007 
En del af introduktionen hører ikke til i selve specifiktionen, men i et "forklæde", hvis funktion alene er at 
forklare forslaget til høringsdeltagere og danZIG-medlemmer - og som ikke indgår i den endelige publicerede 
danZIG-specifikation.�
  
I dette tilfælde skal den indeholde (og det skal være på dansk). 
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"I 1998-99 blev udarbejdet et sæt danske XML schemaer som en profilering af EDITEURs EDI specificerede 
transaktioner. Af disse kom alene ordren i praktisk brug. For et par år siden barslede EDItEUR så med EDItX 
som deres erstatning for EDItEUR's EDI-specifikationer, idet EDItX ikke er en oversættelse, men 
videreudvikling/forenkling. I regi af danEDItEUR blev nedsat en arbejdsgruppe, der lavede en rapport, hvis 
konklusion at med enkelte justeringer kun EDItX anvendes, således at de specielle danske XML schemaer 
kunne erstattes med en profilering af EDItX. 
  
Dette har der været arbejdet med. Et udkast har været behandlet i den nu nedsatte danZIG 
materialevalgsgrupe (idet teknisk specifikationsarbejde er samlet i danZIG) og der har været en dialog med 
EDItEUR...." 
  
 [det kan måske gøres lidt længere, men er ikke nødvendigt. Dette er også kun et hurtigt skud!] 
  
Herefter følger så de detaljer inkl. citater fra din introduktion, som netop følger efter i tid. 
  
Og endelig: de nævnte NCIP guidelines indeholder en erklæring af en persistent URL 
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Guidelines for brug af EDItX i Danmark 

Formål 
Formålet er at fastlægge XML-formater for bestilling og elektronisk følgeseddel ved profilering af 
internationale standarder, i det konkrete tilfælde EDItX. Der er tale om en "barfodsversion" – dvs. 
en første rå udgave beregnet for implementører.  

Hovedvægten er lagt på profilering – dvs. specifikation af de særlige danske forhold. Men 
beskrivelsen kan eventuelt senere udvides med en uddybende vejledning. 

Status for EDItX standarder 
EDItX beskriver en række XML-dokumenter til brug for e-handel i bogbranchen.  

• STOCK ENQUIRY & RESPONSE / STATUS REPORT 
• GENERAL BOOK TRADE ORDER FORMAT 
• ORDER RESPONSE / STATUS REPORT 
• ORDER STATUS ENQUIRY AND ORDER CANCELATION 
• SHIP NOTICE / DESPATCH ADVICE FORMAT FOR GENERAL BOOK TRADE USE 
• RETURNS NOTIFICATION / AUTHORIZATION REQUEST 
• RETURNS RESPONSE 
 

Ordreformatet findes i en specifik biblioteksversion med udvidede muligheder for at specificere 
oplysninger på eksemplarniveau: 

• BOOK ORDER FORMAT FOR LIBRARY SUPPLY 
 

Alle formaterne er februar 2007 udsendt i version 1.1. DanZIG-arbejdsgruppen for 
materialeanskaffelser har deltaget i høringen. Arbejdsgruppen havde syv ændringsønsker som alle 
er blevet tilgodeset. Vi har i forbindelse med høringen peget på behovet for en særlig Ship Notice til 
biblioteksbrug – blandt andet for at kunne overføre oplysninger til brug for automatisk 
beholdningsregistrering. EDItEUR overvejer imidlertid at oprette et helt nyt dokument "Order 
Fulfilment message" som muligvis vil kunne bruges til dette formål. 

Den 23. februar 2006 meddelte vi følgende: 

We also have a strong need for the supplier to send information for automatic 
update of the libraries holdings register. Using the ship notice with the copy 
detail block added could do it. I don't think we can wait instil the Order 
Fulfilment message is ready (unless you have something we can study now). 
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Det medførte følgende svar: 

I need to discuss this with David Martin. We don't yet have a draft 
specification for the Order Fulfilment message, and are reluctant to rush the 
task, because that leads to mistakes. I need to prepare the trade schemas for 
release with the new and revised specifications in March, so my guess is that we 
could get an Order Fulfilment message drafted by mid April. 
Depending upon the time needed for review (yourselves and BISAC in North America 
would be the principal reviewers) and schema preparation, the earliest we would 
have the Order Fulfilment message ready for release would be sometime in May, 
but it could be delayed if the review prompts changes that then need further 
review. Would May/June be early enough for your needs? 

Status for guidelines 
Denne version af guidelines bygger på ordresiden på det vi forventer bliver den endelige udgave 
EDItX Book Order Format – som står for at blive publiceret.  

For så vidt angår elektronisk følgeseddel bygges på EDItX Ship Notice, udvidet med oplysninger til 
biblioteksbrug. Det understreges at EDItEUR har langsigtede planer for etablering af en suite af 
dokumenter til biblioteksbrug. Desuden overvejer de en Order Fulfilment message, som måske vil 
kunne bruges til formålet. 

Disse guidelines skal behandles i danZIG-arbejdsgruppen som skal beslutte hvorledes der skal 
arbejdes videre med beskrivelsen. De endelige guidelines skal sendes i høring. Høringsperioden vil 
være én måned. 
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Bilag 1. Dansk profil for Book Order Format 
Der henvises til BOOK ORDER FORMAT FOR LIBRARY SUPPLY, Version 1.1, February 2007. 

Fællesoplysninger (Header) 
Den danske profil præciserer brugen af udvalgte felter.  

Dokumentnavn og version (Document name and version) 
Attribut som specificerer at der er tale om Library Order version 1.1. 

Fællesoplysninger (Header) 
Oplysninger der vedrører ordren som helhed, dvs. ordrenummer, tidstempel, valuta, kunde-id, 
leverandør-id, leveringsadresse, faktureringsadresse etc. 

 Element M LibraryOrder.Header.  
5 Ordretype D OrderTypeCode  
 Ny ordre (default)  Order  
 Ordre på gennemsynseksemplar 

Som hovedregel angives ordre på 
gennemsynseksemplar her. Hvis oplysning om 
gennemsynseksemplar skal håndteres på 
eksemplarniveau, benyttes Processing profile code 
(Copy detail line 12). 

 ApprovalOrder  

     
17 Katalogpost-instruktioner D CatalogingInstructions  
 Katalogiseringsformat 

Listen af kodeværdier er udvidet efter version 1.1, 
og omfatter nu blandt andet: 

 CatalogingFormatCode  

 danMARC2 i ISO 2709 indpakning  danMARCISO2709 
 

 

 DanMARC2 i XML indpakning (ISO 25577 
MarcXchange) 

 DanMARCXML 
 

 

 Leveringsinstruktion  CatalogingSupplyCode  
 Sendes med elektronisk følgeseddel  WithASN  

Ordrelinje (Line item detail) 
Her anføres identifikation af vare og antal for hver enkelt bestilling. 

 Element M LibraryOrder.ItemDetail. R 
2 Produktidentifikation D ProductID. R 
 Produktidentifikationstype M ProductIDType  
 Til brug for danske forhold er tilføjet en generisk 

produktidentifikationstype som muliggør henvisning 
til proprietære producentnumre, som fx benyttes i 
musikbranchen: 

 Proprietary  

 Identifikation af proprietært skema (mandatory hvis 
produktidentifikationstypen er proprietory). 

D IDTypeName  

 Identifikation D Identifier  
6 Ordrelinje-reference M ReferenceCoded R 
 Referencetype M ReferenceTypeCode  
 Danmark har fået tilføjet en referencetype som 

muliggør brug af seddelfortegnelser som referencer 
 LibraryNewTitleListReference  

 Reference (fx SFD0714) D ReferenceNumber  

Eksemplaroplysninger (Copy detail) 
En ordrelinje kan vedrøre et antal eksemplarer. Antallet er angivet i OrderQuantity (Line item detail 
no. 5). 
Eksemplaroplysningerne vedrører valgfri delmængder af de eksemplarer der fremgår af ordrelinjen. 
Hvis ordrelinjen anfører fem eksemplarer, kan der således udformes specifikke 
eksemplaroplysninger for hver enkelt af de fem eksemplarer. Det er på den anden side også muligt 
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at opdele de fem eksemplarer i to grupper på to og tre eksemplarer med fælles 
eksemplaroplysninger, ligesom det er muligt at anføre fælles eksemplaroplysninger for alle fem 
eksemplarer. 

 Element D LibraryOrder.ItemDetail. R 
6 Profildata 

Danmark har fået indført denne oplysning. Se separat afsnit 
vedrørende profildata. 

D CollectionProfile R 

 Oplysningskode D CollectionCode  
 Oplysning D CollectionDescription  
8 Klassifikation D Classification. R 
 Klassifikationssystem 

Listen af kodeværdier er ændret efter version 1.1, og 
ser nu således ud: 

M SubjectSchemeIdentifier  

 Dewey Decimal Classification 
Abridged Dewey 
DDK5 (Norge) 
DK5 (Danmark) 
Library of Congress Classification Number 
Universal Decimal Classification 

 DDC 
AbridgedDDC 
DDK 
DK5 
LCClassNumber 
UDC 

 

12 Proceshåndteringskode: en tekststreng som aftaltes mellem 
parterne 
Her anbringes blandt andet kode for gennemsynseksemplar. 

D ProcessingProfileCode  

13 Specialhåndtering  
Kan anvendes til specificering af indbinding og klargøring. 

D ProcessingInstructionCode R 

15 Konteringsoplysninger 
Oplysninger til brug for biblioteket selv. 
Danmark har fået indført mulighed for at angive budgetår. 

D FundDetail  

17 Intern meddelelse 
Oplysninger til brug for biblioteket selv. 
Bruges blandt andet til materialevalgsnote. 

D Message R 

Opsummering (Trailer) 
Denne del af skemaet indeholder oplysning om antal varelinjer og det samlede antal bestilte 
eksemplarer. 

Profildata 
Profildata er en samlet betegnelse for oplysninger der vedrører adgangen til et givet objekt i et 
biblioteks samling. Det omfatter placeringsangivelse men kan også rumme andre oplysninger som 
fx udlånsregler. 

Oplysningerne bruges blandt andet til præsentation ved opslag i katalogen, men kan også tjene 
andre formål. De kan endvidere være tilgængelige på selve objektet.  

I forbindelse med materialebestillinger anvendes i Danmark følgende koder for profiloplysninger. 
Selve oplysningen er en tekststreng. 
kode Betydning Eksempler på tekststrenge 
10 Filial hovedbibliotek, filial, bogbus, depot 
20 Hyldeliste børn, voksen 
30 Opstilling musikafdeling, udlån 
40 Delopstilling billedbøger, musik, x-box, cd 
50 Udlånsregel til udlån, 14 dages udlån 
60 Kassationskode ? 
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Bilag 2. Dansk profil for Ship Notice 
Der henvises til SHIP NOTICE / DESPATCH ADVICE FORMAT FOR GENERAL BOOK 
TRADE USE, Version 1.1, April 2005; revised February 2007. 

Den danske profil præciserer udvidelse til biblioteksbrug – Library Ship Notice. Det understreges at 
denne udvidelse ikke er aftalt med EDItEUR. Udvidelsen til biblioteksbrug sker i det væsentlige 
ved at kopiere de udvidelser der er foretaget fra den generelle ordre til biblioteksordren. 

Dokumentnavn og version (Document name and version) 
Attribut som specificerer at der er tale om Ship Notice version 1.1. 

Fællesoplysninger (Header) 
Oplysninger der vedrører følgesedlen som helhed, dvs. følgeseddelnummer, tidstempel, oplysninger 
knyttet til transporten, valuta, kunde-id, leverandør-id, leveringsadresse etc. 

 Element M AdvanceShipNotice.Header.  
7 Buyer 

Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Header 
pos. 10) 

M BuyerParty 
 

 

8 Vendor / Supplier 
Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Header 
pos. 11) 

M SellerParty  

9 Ship to / deliver to 
Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Header 
pos. 12) 

D ShipToParty  

10 Bill to / invoice to 
Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Header 
pos. 13) 

D BillToParty  

Ordrelinje (Line item detail) 
Her anføres identifikation af vare og antal for hver enkelt levering. 

 Element M AdvanceShipNotice.ItemDetail. R 
3 Item description 

Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Line item 
detail pos. 4) 

D ItemDescription.  

5 Line item references 
Erstattes af tilsvarende element fra Library Order (Line item 
detail pos. 6) 

D ReferenceCoded. R 

Eksemplaroplysninger (Copy detail) 
Denne blok er tilføjet i Library Book Order. Hele blokken indsættes tillige i Library Ship Notice. 

Emballeringsoplysninger (Packaging Detail) 
Her kan anføres diverse oplysninger om hvorledes varerne er emballeret. 

Opsummering (Trailer) 
Denne del af skemaet indeholder oplysning om antal varelinjer og det samlede antal fremsendte 
eksemplarer. 
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Kommentarer fra medlemmer af danZIG materialeanskaffelsesarbejdsgruppen 

Niels Ove Jensen 21/3-2007 
Lige et par kommentarer omkring Copy-detail. 
 
Jeg går ud fra, at det er med vilje at felterne 1-5 og 14 ikke er med. 
 
Vi har tidligere lagt op til at anbringe stregkoden i 3, men efter indførelsen 
af barcode-feltet (14) er det næppe en indlysende løsning. 
 
Hvis vi vælger at gå enegang med Shipped-formatet er det vel mest oplagt at 
anvende copyno (3) til en entydig identifikation af eksemplarerne. 
 
Og den sammenhæng bør vel så beskrives. 

DBCstandard 26/3-2007 
EDItX / status for danske guidelines: 
En lille arbejdsgruppe bestående af Niels Ove Jensen fra Axiell samt NLA og TS fra DBC har 
arbejdet på guidelines for brug af EDItX i Danmark. Der foreligger nu et udkast som 
beskriver brug af ordredokument og følgeseddel. Der mangler fortsat anvisning for brug af 
materialekoder. Det kigger NLA og IHP på. Når udkastet er klar, sendes det til danZIG 
arbejdsgruppen for materialeanskaffelser for videre behandling. 

Leif Andresen 2/4-2007 
Ved udarbejdelse af den tekniske danZIG-profil valgte vi at lave den på engelsk. Det gælder også 
for NCIP Implementation Guidelines: User Lookup & Renewal support (som jeg aldrig har fået 
formelt lukket). Jeg synes det er værd at overveje også for Guidelines for brug af EDItX i Danmark 
– i hvert fald for den egentlige dokumentation (hvilket vil sige de to bilag).�
 �
En version der kan sendes til danZIG-materialevalg i ugen efter påske med kommentarfrist 
25/4/2007 – og på dagsordenen for danZIG-møde i juni med offentliggørelse senest 2/5/2007.�
 �
Småting:�
 �
Bilag 1: �
Der bør være en http-henvisning også til BOOK ORDER …..�
Noterne bør af oversigtsmæssige årsager stå udenfor ”kassen”, men gerne tæt på: f.eks. som *1) og 
*2) efter ”WithASN”�
Note *3) bør hedde: LibraryNewTitleListReference is used for the Danish ”seddelfortegnelser”�
Note *4) bør hedde: SFD: ” Seddelfortegnelse - Danske bøger (A/BS/H fortegnelsen og 
grundfortegnelse) ” with year (07) and week (14).�

Leif Andresen 3/4-2007 
En del af introduktionen hører ikke til i selve specifiktionen, men i et "forklæde", hvis funktion alene er at 
forklare forslaget til høringsdeltagere og danZIG-medlemmer - og som ikke indgår i den endelige publicerede 
danZIG-specifikation.�
  
I dette tilfælde skal den indeholde (og det skal være på dansk). 
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"I 1998-99 blev udarbejdet et sæt danske XML schemaer som en profilering af EDITEURs EDI specificerede 
transaktioner. Af disse kom alene ordren i praktisk brug. For et par år siden barslede EDItEUR så med EDItX 
som deres erstatning for EDItEUR's EDI-specifikationer, idet EDItX ikke er en oversættelse, men 
videreudvikling/forenkling. I regi af danEDItEUR blev nedsat en arbejdsgruppe, der lavede en rapport, hvis 
konklusion at med enkelte justeringer kun EDItX anvendes, således at de specielle danske XML schemaer 
kunne erstattes med en profilering af EDItX. 
  
Dette har der været arbejdet med. Et udkast har været behandlet i den nu nedsatte danZIG 
materialevalgsgrupe (idet teknisk specifikationsarbejde er samlet i danZIG) og der har været en dialog med 
EDItEUR...." 
  
 [det kan måske gøres lidt længere, men er ikke nødvendigt. Dette er også kun et hurtigt skud!] 
  
Herefter følger så de detaljer inkl. citater fra din introduktion, som netop følger efter i tid. 
  
Og endelig: de nævnte NCIP guidelines indeholder en erklæring af en persistent URL 
 
 


