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2. GS1-INTEGRASJON 

Integrasjon med GS1 for tildeling og vedlikehold av GLN-lokasjonsnummer. Integrasjonen 

omfatter ny, endring og oppsigelse GLN-nummer.  

Integrasjon mot GS1 er en lisensbelagt modul, og  krever lisens i uqconfigfilen. Kontakt 

Vismas prosjektkontor for å få denne på plass. prosjektkontoret@visma.no 

 

Dette er en veiledning i hvordan integrasjonen mot GS1 fungerer. 

 

2.1. Webservice 
 

Kommunikasjonen foregår via en Webservice (WS) som utveksler XML-filer mellom GS1 og 

Enterprise eHandel. Dette er en del av den ordinære eHandels WS som må eksponeres fra 

utsiden 

Hva må gjøres for at dette skal fungere? 

1. Kontakt Visma (prosjektkontoret@visma.no) for bestilling av integrasjonen 

2. Kunde/Visma setter opp integrasjonen, legger inn lisensnøkkel og utfører systemoppsett 

3. Kontakt GS1 for at de skal klargjøre integrasjonen hos seg. Url til WS + 

brukernavn/passord til denne må oversendes GS1 

 

2.1.1. Systeminformasjon 

 

Denne integrasjonen er lisensbelagt og utføres via en Webservice. 

 

 

 
 

For at avhukingsknappen skal være aktiv må det ligge nødvendiglisens i uqconfigfilen.  

mailto:prosjektkontoret@visma.no
mailto:prosjektkontoret@visma.no
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2.1.1.1. Rapportlog 

For hver gang det sendes eller mottas filer blir rapportloggen oppdatert. Rapportloggen når du 

fra Systminformasjon\Elektroniske meldinger. 

 
 

Rapportloggen\Import av GLN-nr viser hendelser vedr GLN-kommunikasjon. 

 
 

Rapporten finner du også i menyen under Avansert/Dagssluttrutiner/Spørre på rapportlog og 

der huker av for Import av GLN-nummer. 
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2.1.1.2. Skrive ut GLN-nummer 

 
Knappen «Skriv ut» skriver ut leveringsadressene med tilhørende GLN og GLN-status (se eget 

avsnitt de ulike kodene). Rapporten gir derfor en god oversikt over hvilke adresser som ikke 

har et gyldig/ok GLN. Det anbefales å skrive ut rapporten til Excel. 

 

2.1.2. Internkundeutforskeren 

 

Internkundeutforskeren skal du bruke til å opprette nye internkunder (knytte kundenummer til 

lagernummer slik at de kan benyttes i eHandel web, og slik at konteringsstrengen blir satt 

korrekt. Du kan ikke bruke lagernummer som ikke er tilknyttet til internkunder. Det er også i 

Internkundeutforskeren du vedlikeholder adresser og sender forespørsel om tildeling, 

oppsigelse og endring av et GLN-nummer. 
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Når du oppretter en ny leveringsadresse, må du velge om denne adressen skal ha et GLN- eller 

ikke. Dersom den skal ha et GLN må du trykke knappen Tildeling GLN, og det blir da sendt 

en forespørsel til GS1 for å få tildelt nytt nummer. Status blir da «Under tildeling». Har du en 

adresse og denne skal sies opp, velger du Oppsigelse GLN. Status blir da «Under Oppsigelse». 

Du kan ikke endre en leveringsadresse som har status «Under tildeling».  

 

 

 
 

 

Dersom du skal opprette en ny internkunde må du gjøre det fra Internkundeutforskeren. 

Bruker du GLN må du legge inn telefonnummer til enheten for at du skal få tildelt GLN. 

 

Statuskodene i kommunikasjonen er: 

Vedlikehold av lager/leveringsadresser. (Hvis GS1-Kommunikasjon produser xml, send via 

DLL), vise status på GLN-nr (0=OK / 1=Under tildeling / 2= Tildeling avslått/ 3 = Under 

endring / 4= Endring avslått / 5 = Under oppsigelse / 6 = Oppsigelse avslått) 

 

2.1.3. Tildeling av lagernummer ved opprettelse av ny internkunde 

Dersom du ikke ønsker å få tildelt neste ledige lagernummer automatisk, tar du bort 

avhukingen for «Tildel lagernr» automatisk og taster inn det nye lagernummeret du ønsker å 

bruke. 

 



Visma Enterprise Økonomistyring – Versjon 2014 

© Visma Unique AS 

5 

 
 

Dersom du velger et høyt nummer, vil neste lager du oppretter og du da tildeler automatisk, vil 

lagernummer bli neste ledige nummer i stigende rekkefølge. Du kan ikke reversere dette og 

må senere legge lagernumrene inn manuelt. 

 

 


