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1 Inledning 
I denna handbok beskrivs hur du börjar använda SmartShip-integrationen samt hur 
du skapar SmartShip-försändelser via Visma Novas försäljningsorder- och 
faktureringsprogram. 

1.1 Allmänt 

Innan SmartShip-försändelser skapas ska följande Visma Nova-program vara i användning   
 Kundregister (WAS) 
 Försäljningsorder (WMT) och/eller 
 Fakturering (WLA) 
 Lagerbokföring (WVA)  
 Logistik (WLG) 

 
För att ändra lagertransaktioner krävs även tillräcklig behörighet.  
 
Efter att du har börjat använda SmartShip-integrationen skapas och skrivs 
försändelsedokument ut med hjälp av integration genom val av försäljningsorder och 
fakturering i menyn Utskrift | SmartShip. 

1.2 Om handboken 

I denna handbok utgår vi ifrån att du känner till grunderna för Windows och förstår 
basprinciperna för hur Visma Nova-programmen används. Dessa beskrivs närmare i Allmän 

guide till Nova. Guiden finns i startvyn under  | Allmän guide till Nova. 
 
I allmänna guiden beskrivs de vanligaste funktionerna i programmet, dvs. startande, 
programmens grundstruktur, utskrift samt allmänna gemensamma bruksregler som t.ex. 
snabbvalstangenter.  
 
I guiden hittar du också Visma Softwares och kundbetjäningens kontaktuppgifter. 
 
Uppgifter som är avsedda för huvudanvändaren och gäller installering och uppdatering finns 

i startvyn under  | Tekniska handböcker | Visma Nova-installationsguiden och Visma 
Nova-uppdateringsguiden. 
 

I handboken finns även observationer och tips som underlättar användningen av 
programmet. De är avskilda från den övriga texten med smala streck. 

 
När du i handboken blir ombedd att öppna en meny, är serien för menommandot skriven i 
fet stil för att urskiljas från den normala texten, t.ex. Redigera | Kopiera. Här uppmanas du 
att i menyn Redigera välja punkten Kopiera. Fet stil används även när ett fält eller en viss 
punkt i ett fönster beskrivs, t.ex. Näradress eller Telefonnummer. 
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2 SmartShip-integration 
I kapitlet beskrivs hur du börjar använda SmartShip-integrationen i Visma Nova och 
hur du kan leverera fraktorder till posten som elektroniskt XML-material med hjälp 
av Visma Novas SmartShip-integration. 

2.1 Inledning 

Med hjälp av XML-materialet är det möjligt att leverera en fraktorder till Posten förmedlad 
med SmartShip-integration. Integrationen sköter om de nummerrymder som fraktföretagen 
använder sig av, vilket betyder att ett individuellt fraktsedelsnummer inte behöver beställas 
från Logy rf och att även SSCC-koderna skapas vid integrationen för fraktförsändelserna. 
Postens uppföljningskoder skrivs ut på kollietiketterna för paket- och transportenheter. När 
fraktsedlarna och kollietiketterna skrivs ut med hjälp av SmartShip-integrationen behöver 
inga separata fonter för streckkoderna införskaffas, eftersom Postens utskrifter med 
streckkoderna och SSCC-koderna skapas i programmet Posti SmartShip. 

2.2 Observera 

Rekommendationen är att ibruktaganden av Visma Nova SmartShip–integrationen görs 
tillsammans med Visma Software konsultering eller med partnern och med Unifaun-support. 

2.3 Driftsättning 

För att kunna använda SmartShip-integrationen i Visma Nova krävs en WLG-licens. Om du 
vill ha en offert på en WLG-licens, kontakta din Visma Nova-partner eller på adressen 
myynti@visma.com.  
 
En avtalskund behöver ett användar-id till Postens kundportal för att använda sig av Posti 
SmartShip. Här kan du beställa användar-id: 
http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/lomakkeet/tunnustilaus.html 
 
Inloggning till Posti SmartShip sker via Kundportalen: 
http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/asiointiportaali/  
 
Avtalskunden beställer integration av Posti SmartShip-systemet från webbutiken. 
Anvisningar för avtalskunder för beställning och aktivering av integration: 
http://www.posti.fi/liitteet-yrityksille/ohjeet/posti-smartship-integraation-tilaaminen.pdf 
 
OBS! I Visma Novas fall dokumentet, som öppnas från länken i ovan: 

 del 2. när du har klickat Visa-knappen på Lägg till egenskaper till systemet-
knappen, så välj från listan Unifaun ERP Connect (Online Connect)     

 del 4. Underhåll > API-nycklar  i Typ delen aktivera optionerna Unifaun 
OnlineConnect och XML-postning  och i Developer ID fältet mata in 
värdet: 0050000029  

 
Instruktionsvideo för avtalskunder för beställning och aktivering av integration: 
https://www.youtube.com/watch?v=L7WlG0XlH10 
 
OBS! I Visma Novas fall när du har klickat på Lägg till mer i systemet, så välj från 
listan Unifaun ERP Connect (Online Connect)     

 del 4. Underhåll > API-nycklar  i Typ delen aktivera optionerna Unifaun 
OnlineConnect och XML-postning  och i Developer ID fältet mata in 
värdet: 0050000029  



Visma Nova SmartShip-integration 12.10.2017 
 

 

SmartShip-integration sidan 3 

 
Uppgifter om Postens tjänsteprodukter: 
https://www.unifaun.com/fi/postin-uudet-palvelutuotteet/ 
 
Efter att Posti SmartShip-integrationen har aktiverats ska även programmet Unifaun 
OnlineConnect installeras. När du gör specifikationerna i programmet Unifaun 
OnlineConnect behöver du den API-nyckel som du har fått från Posti SmartShip-
integrationen.  
 
När du gör specifikationerna i programmet Unifaun OnlineConnect, kontakta Unifauns 
support på adressen:   

  
Kontaktuppgifter för Unifauns support 

2.3.1 Inställningar för SmartShip-integrationen i programmet Visma Nova 
Underhåll följande företagsspecifika inställningar för företaget i Infolines fönster 
Inställningar | SmartShip-inställningar, till vilket ni har införskaffat API-nycklar för 
SmartShip-integrationen.  
Åtgärden kräver WLG-licens (Logistik) och NovaSuperUser-behörighet. 
 

 
SmartShip inställningar 
 

Kenttä Selite Pakoll. 
Användarnamn Skriv in i fältet id som börjar med FI… (FI och företagets FO-

nummer utan streck) t.ex. FI12345678 
X 
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Kenttä Selite Pakoll. 
API-nycklar Mata in i fältet företagets API-nycklar för Posti SmartShip-

integration. 

OBS! API-nycklarna ska även underhållas under fliken för 
Inloggning i administrationsprogrammet Unifaun 
OnlineConnect.   

X 

Avgående Sökväg varifrån SmartShip-integrationen flyttar Visma Novas 
XML-material till programmet Unifaun OnlineConnect. 
Programmet föreslår sökväg. 
När du har underhållit övriga uppgifter på mellanbladet kan du 
godkänna den föreslagna sökvägen med OK-knappen, varvid 
programmet grundar sökvägen efter att du har svarat Ja på 
programmets fråga ”Mapp [X] kunde inte hittas, ska den 
grundas? 
Du kan även själv definiera sökväg. 

OBS! I administrationsprogrammet Unifaun OnlineConnect ska 
samma sökväg definieras under fliken Orderfiler. 

X 

Arkiv Här definierar du den sökväg där programmet ska spara kopior 
av de XML-meddelanden i SmartShip-integrationen som har 
skapats i Visma Nova. 
När du har underhållit övriga uppgifter på mellanbladet kan du 
godkänna den föreslagna sökvägen med OK-knappen, varvid 
programmet grundar sökvägen efter att du har svarat Ja på 
programmets fråga ”Mapp [X] kunde inte hittas, ska den 
grundas? 
Du kan även själv definiera sökväg. 

X 

Returnmeddelan
de 

Definiera här den sökväg dit SmartShip-integrationen ska 
returnera returmaterialet, som i sin tur automatiskt läses in i 
Visma Nova. 
När du har underhållit övriga uppgifter på mellanbladet kan du 
godkänna den föreslagna sökvägen med OK-knappen, varvid 
programmet grundar sökvägen efter att du har svarat Ja på 
programmets fråga ”Mapp [X] kunde inte hittas, ska den 
grundas? 
Du kan även själv definiera sökväg. 

Obs! Samma sökväg ska även definieras i 
administrationsprogrammet Unifaun OnlineConnect under fliken 
Returdata. 

X 

Returmeddeland
earkiv 

I denna punkt definierar du den sökväg dit SmartShip-
integrationens returmaterial ska kopieras när meddelandet läses 
in i Visma Nova. 
När du har underhållit övriga uppgifter på mellanbladet kan du 
godkänna den föreslagna sökvägen med OK-knappen, varvid 
programmet grundar sökvägen efter att du har svarat Ja på 
programmets fråga ”Mapp [X] kunde inte hittas, ska den 
grundas? 
Du kan även själv definiera sökväg. 

X 

Nova-materialet Filformat för det material som skapas i Visma Nova.  
Filformatets standardvärde är XML, vilket är mer lättläst. 
Tillgängliga format är XML och TXT. 

Obs! Samma filformat ska vara definierat även i 
administrationsprogrammet Unifaun OnlineConnect under 
Sökväg för filer och Filformat. 

X 

Returmaterial Filformat för Unifaun-returmaterial. Standardvärdet är TXT. 
Tillgängliga format är XML och TXT.  

Obs! Samma filformat ska vara definierat även i 
administrationsprogrammet Unifaun OnlineConnect. 

 

Skrivarens namn Mata in, avskilda med semikolon, de skrivarnamn som du har 
underhållit i administrationsprogrammet Unifaun OnlineConnect.  
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Kenttä Selite Pakoll. 
Exempel 
Vasa;Tammerfors 
De skrivarnamn som har definierats i detta fält visas i Visma 
Nova SmartShip-vyn i rullgardinsmenyn i fältet Skrivarens 
namn. 

Obs! Vid frågor om utskriftsdefinitioner i programmet Unifaun 
OnlineConnect, kontakta Unifauns support: support@unifaun.fi.  

Utskriftfavorit Om du har skapat egna utskriftsfavoriter i programmet Posti 
SmartShip, underhåll deras namn i detta fält avskilda med 
semikolon.  
Exempel  
Favorit1;Favorit2 
De skrivarnamn som har definierats här visas i Visma Nova 
SmartShip-vyn i rullgardinsmenyn i fältet Utskriftsfavoriter. 

Obs! Om du behöver hjälp med att skapa utskriftsfavoriter, 
kontakta Unifauns support: support@unifaun.fi.  

 

Om programmet meddelar “Access Denied” i fälten Utgående, Arkiv, Returmeddelanden och 
Returmeddelandearkiv när sökvägarna definieras, har du inte behörighet att skapa 
sökvägar. Be då att en person med adekvat behörighet skapar motsvarande sökvägar 
manuellt. 
 
Obs! Vid frågor om definitioner och utskriftsdefinitioner i programmet Unifaun 
OnlineConnect, kontakta Unifauns support: support@unifaun.fi.  

2.3.2 Nummerserie för interna SmartShip-försändelsenummer 
För nummerserierna har skapats en SmartShip-nummerserie som programmet använder för 
försändelser som har skapats via SmartShip-integrationen.  
 
Nummerserien finns i fönstret Inställningar | Nummerserier under fliken Övriga program:  

 
Intern SmartShip nummerserie 
 
Till en försändelse som har skapats i SmartShip-integrationen hämtas ett internt 
försändelsenummer från denna nummerserie. När ett försändelsedokument (t.ex. en 
kollietikett och/eller fraktsedel) skrivs ut via integrationen skrivs inte det interna 
försändelsenumret på dokumenten, utan på dessa skrivs Logy rf:s fraktsedelsnummer 
och/eller SSCCkod /Postens uppföljningsid från Posti SmartShip-integrationen  
Det interna försändelsenumret används som en individuell referens för att länka uppgifter 
som returneras från integrationen. 

2.3.3 Fraktförare 

I menyn under fliken Villkor och Grupper i fönstret  | Inställningar | 
Programinställningar – hittar du grupp 40. Fraktförare. Gruppen innehåller färdigt 
fraktförare som standardvärde.  
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Fraktförare som har underhållits i Programinställningar  
 
SmartShip-integrationen har endast stöd med fraktförarnas Posti Oy, Inrikes frakt och Posti 
Oy, Paket och transportenheter.  
 
I fältet Avtalsnr för fraktförare kan du mata in det avtalsnummer/kundnummer som ert 
företag har fått av den aktuella fraktföraren. Avtalsnumret föreslås som standardvärde i fältet 
Avsändarens Avtalsnummer i fönstret för skapande av SmartShip-försändelsen när den 
aktuella fraktföraren har valts i vyn  
 
Om du endast använder tjänsterna Posti Oy, Paket och transportenheter (Posten), kan du 
fylla i en bock i fältet INTE aktiv, för Posti Oy, Inrikes frakt (ITELLALOG), och då syns inte 
längre den aktuella fraktföraren i rullgardinsmenyn då försändelser skapas. 
 
I fältet Förkortningar finns en förkortning inmatad, som har definierats för fraktföraren i 
programmet Posti SmartShip. Fraktförarens förkortning används i det XML-meddelande 
som skapas i fönstret Skapa SmartShip-försändelse. 

2.3.4 Materialets returmeddelanden 
Under fliken Returdata i administrationsprogrammet Unifaun OnlineConnect kan du 
definiera hur returdata från utskrivna försändelser ska rapporteras. 
 

I fallet Visma Nova använd följande definitioner: 

 Aktivera optionen Rapportera materialets returdata 
 Mata in samma sökväg i fältet Katalog som i fältet Returkatalog i fönstret SmartShip-

inställningar i Visma Nova.  
 Under Filtrering, välj alternativet Rapportera endast regelbundet  
 Under Filformat, välj alternativet Standardformat med referens 
 Under Namngivningssätt, välj alternativet Datum, början av filnamn i fritt format samt 

filändelse 
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Uppgifter som har definierats för returmaterial i administrationsprogrammet Unifaun 
OnlineConnect (bild från 09.10.2017). 

Med programmet NovaSmartShip.exe läses returdata automatiskt in i Visma Nova-basen. 
Programmet startar genast automatiskt i bakgrunden när det första materialet skapas.  
 
I returmaterialet kommer Visma Novas ordernummer, uppföljnings ID eller SSCC kod, 
avsändningsdatum och avsändningstid samt Visma Novas interna fraktsedelnummer, efter 
det kommer det understreck och sen följesedelsenumret. 
Följesedelsnumret medföljer endast om även det behandlade materialet innehöll ett 
följesedelsnummer. 
Ifall fraktsedel skrivs ut till försändelsen, då hittas fraktsedelnumret efter SSCC koden i 
returmaterialet. 
 

Nedan några exempel, i det första finns uppföljnings id och i det andra SSCC kod och 
fraktsedelnummer 

 

 
Exempel på SmartShips integrationens returmaterial 

 
Från returmaterialet uppdateras från SmartShips integrationens givna fraktsedelnummer 
och förändelse id till Novas Uppföljning av SmartShip försändelser fönstret. 
Om returmeddelandet har ett följesedelsnummer uppdateras fraktsedelsnumret även i fältet 
Fr.sedel för orderradens leveransuppgifter på leveransraderna för den aktuella följesedeln.   
 
Genom att klicka på UPPFÖLJNING knappen i Skapa SmartShip försendelse fönstret kommer 
du till Uppföljning av SmartShip försändelser fönstret. 
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2.3.5 Fel i materialet 
SmartShip-integrationen kontrollerar att uppgifterna om materialet är korrekta, bl.a. måste 
postnumren vara korrekta, stödjas av fraktförarens kollislag, längden på fraktförarnas 
avtalsnummer/kundnummer vara korrekt osv.  
 
Om det finns brister eller fel i materialet kan du få en utskrift av felmeddelandet genom att 
under fliken Kontakter | Redigera | Skrivare i administrationsprogrammet Unifaun 
OnlineConnect aktivera optionen Skriv ut en etikett för felmeddelande i samband med 
valideringsfel När optionen är vald returnerar programmet efter att XML-materialet har 
skickats ett felmeddelande om materialet innehöll fel eller ofullständiga uppgifter. 

 
I samband med valideringsfel, skriv ut en etikett med felmeddelande med optionen aktiverad 
i administrationsprogrammet Unifaun OnlineConnect (bild från 24.2.2017). 

Felmeddelande:  
 I fältet Referens skrivs ett internt Visma Nova SmartShip-försändelsenummer ut och ett 

följesedelsnummer avskiljt med ett understreck. Om följesedelsnummer saknas skrivs 
endast ett internt försändelsenummer ut som referens.  

 Beroende på från vilket program XML-materialet har skickats skrivs ett Visma Nova 
försäljningsordernummer eller fakturanummer ut i fältet Ordernummer.  

 

2.3.6 Uppföljning av en försändelse 
Du kan följa upp material som har skickats till fraktförare med programmet Posti SmartShip 
genom att aktivera Track & Trace-funktionen. Aktivering av funktionen sker i programmet 
Posti SmartShip i fönstret Support | Mitt konto | Unifaun Track & Trace genom att du klickar 
på knappen Redigera. 
I Visma Nova genom att klicka på UPPFÖLJNING knappen i Skapa SmartShip 
försendelse fönstret kommer du till Uppföljning av SmartShip försändelser fönstret. 
I fönstret visas, som standard, nuvarande månad samt 2 månader gamla försändelser. Med 
optionen Försändelser från 12 månad får du fram försändelserna från de senaste 12 
månaderna.   

 
 
 
Uppföljning av SmartShip försändelser 
 
Aktivera något fält på den rad vars försändelse du önskar följa upp, dubbelklicka på det, 
varvid översiktsfönstret Uppföljning av paket och varor i Unifaun Track & Trace-funktionen 
öppnas. 
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Översiktsfönstret Uppföljning av paket och varor (bild från 23.5.2017). 
 
Om du inte har aktiverat Track & Trace-funktionen i programmet Posti SmartShip syns texten 
“Data ej tillgängliga” i detta fönster”. 
 

Obs! Försändelseuppföljningen fungerar endast om transportföretaget erbjuder en öppen 
uppföljningstjänst på internet. Genom att aktivera denna tjänst exponeras er 
sändningsinformation på internet och det kan användas av personer med tillgång till ert 
användar-id och referens/ordernummer. 

2.4 Programmet Unifaun OnlineConnect 

Programmet Unifaun OnlineConnect ska alltid vara i gång när du skapar SmartShip-
försändelser. 

  
Programmet startar genom att du klickar på symbolen för Unifaun OnlineConnect 
 
Om programmet inte är i gång skickas inte XML-materialet i Visma Nova från gränssnittet, 
och då kommer det inte heller några returmeddelanden från Visma Nova. 

Obs! Programmet Unifaun OnlineConnect kan även installeras som en tjänst (service) på 
servern, varefter det kan användas enligt principen 24/7 (se installationsguiden för 
programmet Unifaun Online eller kontakta Unifauns support: support@unifaun.fi ). 
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2.5 Skapa en SmartShip försändelse  

Med funktionen Utskrift | SmartShip kommer du till fönstret Skapa SmartShip-
försändelse i programmen för försäljningsordrar och fakturering 

 
Fönstret Skapa SmartShip-försändelse 
 
Välj fraktförare för försändelsen, tjänst och eventuella tilläggstjänster i fönstret Skapa en 
försändelse och underhåll avsnittet Kollin med kollispecifika uppgifter för försändelserna. 
När du har matat in nödvändiga uppgifter för försändelsen, klicka på knappen Skapa XML, 
varvid programmet skapar ett XML-meddelande för försändelsen och sparar det i definierad 
katalog i fältet Arkiv i inställningarna för SmartShip. När du matar in ett nummer för en ny 
försäljningsorder i nummerfältet eller när du går till fönstret för SmartShip-försändelser 
överförs meddelandet till definierad katalog i fältet Avgående i SmartShip-inställningarna.  
 
I nästa avsnitt behandlas fälten i fönstret och deras funktioner.  

2.5.1 Allmänt 
I fönstret i delen Allmänt finns följande fält 
 

Kenttä Selite 
Skrivarens namn Namn på utskriftskö. I rullgardinsmenyn visas de som har matats in i 

fältet Skrivarens namn i fönstret SmartShip-inställningar i Visma 
Nova. 
Valet av användare sparas i minnet 

Utskriftsfavorit Namn på utskriftsfavorit. I rullgardinsmenyn visas listade 
utskriftsfavoriter som har matats in i fältet Utskriftsfavoriter i fönstret 
SmartShip-inställningar i Visma Nova. Om utskriftsfavoriter inte är i 
användning är fältets rullgardinsmeny tom. 
Valet av användare sparas i minnet. 

Automatisk utskrift I fältet föreslås som standardvärde Båda, vilket alltid rekommenderas 
om utskriften görs i Visma Nova. 
 
På basis av uppgifterna i meddelandet skriver SmartShip-integrationen 
ut nödvändiga dokument för försändelsen 
 
Ifall du vill skriva ut försändelsens dokumenter i Posti SmartShip 
programmets utskriftsarkiv, så lämna denna fältet tomt. 
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Nummer I nummerfältet föreslås försäljningsorderns/fakturans nummer, och 
därifrån öppnas ett fönster där SmartShip-försändelsen skapas. 
Efter att XML-meddelandet har skapats kan du mata in ett nytt nummer i 
fältet. Genom att trycka på Enter uppdateras inmatade uppgifter för 
ordern/fakturan i fönstret. 

Dat. I datumfältet föreslås dagens datum 
Mottagarens 
referens 

I fältet föreslås uppgifter från fältet Kund ordernr för ordern/fakturan 

Fraktförare I fältet föreslås Fraktförare för ordern/fakturan, om fraktföraren stöds av 
integrationen. 
Om ordern/fakturan saknar fraktförare föreslås den fraktförare som har 
definierats i de användarspecifika normalvärdena. 
 
I rullgardinsmenyn visas de fraktförare som stöds av SmartShip-
integrationen: Posti Oy, Inrikes frakt och Posti Oy, Paket och 
transportenheter 

Tjänst I fältet föreslås den tjänst som har definierats i standardvärdena. 
I rullgardinsmenyn visas den valda fraktförarens tjänster. 

 

2.5.1.1 Normal och retur 

 
Aktivera optionen Normal och Återställning om du vill skriva ut kollietiketter för både 
Normal och retur.  
 
Optionen kan inte användas med alla tjänster. Optionen är inaktiverad om den valda tjänsten 
inte stödjer optionen. 

 

2.5.1.2 Priority Parcel (ITPR) 

Om du väljer tjänsten Priority Parcel öppnas automatiskt fönstret Leveransen är omöjlig. 
Som standardvärde föreslås alternativet “Returnera försändelsen via den rutt som är 
ekonomiskt mest fördelaktig för avsändaren”. Välj det lämpligaste alternativet i 
rullgardinsmenyn och klicka OK (eller Enter) ), denna information är obligatorisk för denna 
tjänst. 
 

 
 

2.5.1.3 Tjänster, i vars pris ingår tilläggstjänsten Elektronisk ankomstavi  

I vissa tjänster ingår tilläggstjänsten Elektronisk ankomstavi (NOT) i priset. Då tjänsten 
väljs öppnar programmet automatiskt fönstret Tilläggstjänster med de uppgifter som krävs i 
den elektroniska ankomstavin. Genom att klicka OK aktiveras denna tilläggstjänst med dess 
uppgifter för försändelsen.  
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I fönstret föreslås mottagarens telefon och e-post i mottagardelen. Du kan ännu ändra 
uppgifterna i detta fönster, och då uppdateras de ändrade uppgifterna även i fälten för telefon 
och e-post i mottagardelen. 
 
Med knappen OK (eller Enter) godkänner du uppgifterna och aktiverar tilläggstjänsten för 
försändelsen. 

2.5.2 Avsändare 
I stycket för Avsändare finns följande fält 
 

Kenttä  Selite 
Kundnr Som standardvärde är fältet tomt, och avsändarens adressuppgifter och 

FO-nummer hämtas från företagsuppgifterna.  
 
Avsändarens kundnummer föreslås som standardvärde i fältet om 
kundnumret har definierats som standardvärde.  Då uppdateras 
adressuppgifterna och FO-numret i fönstret bakom den aktuella 
kunden, och optionen Byt avsändare aktiveras automatiskt. 
Fältet för kundnr är inaktiverat som standardvärde och aktiveras endast 
om optionen Byt avsändare är vald. 

Avt.nr Programmet föreslår avtalsnummer i fältet enligt följande söklogik: 
1. Avtalsnummer som har getts i användarspecifika normalvärden 
2. Om normalvärdet saknas och i avsändare delen optionen Byt 

avsändare är vald så hämtas avtalsnumret från kunden som är 
angiven i avsändare delen 

3. Om optionen Byt avsändare är vald i avsändare delen, men 
kunden har inget avtalsnummer, så föreslås den valda 
fraktförarens avtalsnummer. 

4. Om optionen Byt avsändare är inte vald i avsändare delen, så 
föreslås den valda fraktförarens avtalsnummer från 
programinställningarna. 

Namn Det avsändande företagets namn, föreslås från företagsuppgifterna 
eller bakom kunden i fältet kundnr 

Addressrader Avsändarens adressuppgifter föreslås från företagsuppgifterna eller 
bakom kunden i fältet kundnr 

Land Avsändarens land, föreslås från företagsuppgifterna eller bakom 
kunden i fältet kundnr 

FO-nummer Avsändaren FO-nummer, föreslås från företagsuppgifterna eller bakom 
kunden i fältet kundnr 

Kontaktperson I fältet föreslås den kontaktperson för avsändaren som har definierats i 
de användarspecifika standardvärdena. Om standardvärde saknas 
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sparas användarens senast använda värde och föreslås värdet även 
nästa gång. 

Telefon I fältet föreslås den telefon för avsändaren som har definierats i de 
användarspecifika standardvärdena. Om standardvärde saknas sparas 
användarens senast använda värde och föreslås värdet även nästa 
gång.  

E-post I fältet föreslås den e-post för avsändaren som har definierats i de 
användarspecifika standardvärdena. Om standardvärde saknas sparas 
användarens senast använda värde och föreslås värdet även nästa 
gång. 

2.5.3 Mottagare 
I mottagardelen finns följande uppgifter 
 

Kenttä  Selite 
Nummer Leveranskundens kundnr föreslås i fältet från order/faktura 

Om du aktiverar optionen Beställare hämtas orderns/fakturans 
beställarkundsnummer, och i fälten föreslås då uppgifterna bakom 
beställarkunden. 

Avt.nr Till fältet hämtas avtalsnumret bakom kunden i fältet kundnr. 
Namn Mottagarens namn föreslås från order/faktura.  
Adressrader Mottagarens adressuppgifter från order/faktura. 
Land Mottagarens land. Föreslås bakom kunden. 
FO-nummer Mottagarens FO-nummer, föreslås bakom kunden. 
Kontaktperson Namn på personen i fältet Er referens för beställningens leveranskund. 

 
Om optionen Beställare är valt föreslås i fältet uppgifterna om 
beställarkundens standardkontaktperson eller, om 
standardkontaktperson saknas, uppgifterna om den första 
kontaktpersonen. 

Telefon Mobilnummer för personen i fältet Kontaktperson från kundregisterfältet 
GSM 

E-post E-postadress från kundregistret för personen i fältet Kontaktperson 
 
Obs! Visma Nova SmartShip-integrationen validerar inte vald destination. Om du väljer 
destination som inte stöds av tjänsten går alltså meddelandet i felläge. Då kan du göra 
nödvändiga ändringar och komplettera meddelandet i utskriftsarkivet i programmet Posti 
SmartShip.  
 

2.5.3.1 Avändarens och mottagarens postnummer 

 
Vid generering av SmartShip försändelser ska avsändarens och mottagarens postnummer 
vara alltid utan landskoder eller minustecken. Du kan redigera postnumret i Skapa 
SmartShip försändelse fönstret, varifrån det hämtas till XML meddelandet. 

2.5.4 Tilläggstjänster 
I delen Tilläggstjänster kan du välja tjänstespecifika tilläggstjänster.  

Välj önskad tilläggstjänst i rullgardinsmenyn i fältet och klicka på knappen , varefter 
tilläggstjänsten läggs till försändelsen.  
Om tilläggstjänsten kräver tilläggsuppgifter öppnas ett fönster där de uppgifter som behövs 
för tilläggstjänsten kan matas in. Klicka på OK-knappen (eller Enter), så läggs 
tilläggstjänsten till försändelsen. 
 
I tabellen nedan beskrivs de fält för tilläggstjänsterna där programmet föreslår uppgifter som 
standardvärde, men som användaren fortfarande kan redigera om användaren så önskar: 
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Tilläggstjänst Fält Förklaring 
COD 
(Postförskott/Efterkrav) 

Summa Vid faktura föreslås fakturans slutsumma 
inklusive skatt i fältet. 
Från en beställning som har statusen 
OAVSLUTAD föreslås beställningens 
slutsumma inklusive skatt, i övriga fall den 
summa inklusive skatt som motsvarar de 
levererade mängderna enligt den senaste 
följesedeln 

 Valuta I fältet föreslås orderns/fakturans valuta 
 Betalningsreferens Fakturans betalningsreferens föreslås i 

fältet. 
 
När försändelsen skapas matar 
användaren in referensnumret från 
beställningen i fältet 

 IBAN I fältet föreslås IBAN-numret för det första 
bankkontot från företagsuppgifterna 
I rullgardinsmenyn visas företagets IBAN-
konton.  Om du byter ut ett värde i detta 
fält uppdateras även BIC-fältet i enlighet 
med detta  

 BIC I fältet föreslås den BIC-kod som 
motsvarar IBAN-uppgifterna. 
I rullgardinsmenyn visas företagets BIC-
uppgifter. 
Om du byter ut ett värde i detta fält 
uppdateras även IBAN-fältet i enlighet 
med detta. 

INSU 
Transportförsäkring 

Summa Vid faktura föreslås fakturans slutsumma 
inklusive skatt i fältet. 
Från en beställning som har statusen 
OAVSLUTAD föreslås beställningens 
slutsumma inklusive skatt, i övriga fall den 
summa inklusive skatt som motsvarar de 
levererade mängderna enligt den senaste 
följesedeln 

ENOT 
Förhandsmeddelande 
(E-post) och NOT 
Förhandsmeddelande 
(E-post) 

Meddelande  I det första fältet i rullgardinsmenyn visas 
de meddelanden som du har underhållit 
under fliken Meddelanden i 
programinställningarna i programmet 
Blanketter/Elektronisk fraktsedel. 
Ett standardmeddelande föreslås i 
textfältet längre ner.  
Du kan redigera meddelandet om du så 
önskar. 
 
Läs detaljerade uppgifter under: 
Meddelande i fönstret 
Förhandsmeddelande (E-post) 

 Från vilken e-post E-postadress varifrån meddelandet 
skickas. I fältet föreslås avsändarens e-
postadress. 
Om du ändrar uppgifterna i detta fält 
ändras de även i avsändardelen. 

 Till vilken e-
postadress 

E-postadress dit meddelandet skickas. I 
fältet föreslås mottagarens e-postadress. 
Om du ändrar uppgifterna i detta fält 
ändras de även i mottagardelen. 
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NOT  
Elektronisk 
ankomstavi och 
PRENOT Elektroniskt 
förhandsmeddelande 

Mobiltfn Mobiltfn dit meddelandet skickas. I fältet 
föreslås mottagarens telefon. 
Om du ändrar uppgifterna i detta fält 
ändras de även i mottagardelen. 

 E-post E-postadress dit meddelandet skickas. I 
fältet föreslås mottagarens e-postadress. 
Om du ändrar uppgifterna i detta fält 
ändras de även i mottagardelen. 

 
Obs! Tilläggstjänster som endast kräver mottagarens mobiltfn, till dessa hämtas vid 
skapandet av XML-meddelandet automatiskt information från mottagarens telefondel 
 
Obs! I vissa tjänster ingår tilläggstjänsten Elektronisk ankomstavi (NOT) i tjänstens pris. 
Då tjänsten väljs öppnar programmet automatiskt fönstret Tilläggstjänster med de uppgifter 
som krävs i den elektroniska ankomstavin. Klicka OK (eller Enter) för att aktivera aktuell 
tilläggstjänst för försändelsen  
 
Obs! Om tilläggstjänsten Utdelning enligt tidtabell (DLVT) används ska du kolla upp de 
postnummerspecifika leveranstiderna med posten. 
 
Obs! Ifall du vill använda fälten E-post kopia (cc) och/eller Hemlig kopia (bcc) i ENOT 
tilläggstjänst fönstret så ska du beställa från Smartship kontots webbutik Anpassad 
föravisering. Dessa fält hör inte till Smartships allmänna Allmänna tilläggsförmån 
Förhandsanmälan (E-post) funktionalitet 
 
Obs! Visma Nova SmartShip-integrationen validerar inte valda tilläggstjänster. Om du väljer 
tilläggstjänster för försändelsen som inte ska användas tillsammans går alltså meddelandet 
i felläge. Då kan du göra nödvändiga ändringar och komplettera meddelandet i 
utskriftsarkivet i programmet Posti SmartShip.  
 

2.5.4.1 Betalaren är en annan än avsändaren (OPAY) 

Om du väljer tilläggstjänsten Betalare annan än avsändaren (OPAY) öppnas följande 
fönster: 

 
 
Om mottagaren betalar frakten, aktivera optionen Mottagare, varvid uppgifterna i delen om 
försändelsemottagare uppdateras i fönstret. Om någon annan betalar frakten, mata in 
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betalarens kundnummer och klicka Enter, varvid uppgifterna för den valda kunden 
uppdateras i fönstret från kundens kundregister. Komplettera uppgifterna vid behov. 
 
Klicka OK för att aktivera tilläggstjänsten med dess uppgifter för försändelsen. Med knappen 
Avbryt aktiveras inte tilläggstjänsten. 
 

2.5.4.2 Alternativ varuutlämning (PUPOPT) 

Om du väljer tilläggstjänsten Alternativ varuutlämning öppnas följande fönster: 

 
 
I fönstrets översta fält föreslår programmet som standardvärde det avhämtningsställe som 
är närmast mottagarens postnummer. I rullgardinsmenyn ser du övriga avhämtningsställen 
som är närmast mottagarens postnummer. 
 
Om du vill göra en ny sökning, välj först i rullgardinsmenyn i fältet Söktyp om du gör 
sökningen med postnummer eller stad. Mata därefter in det värde med vilket du gör 
sökningen i fältet Sökvärde. Klicka därefter på knappen Sök, varvid det avhämtningsställe 
som ligger närmast den aktuella sökningen föreslås i det översta fältet och övriga 
avhämtningsställen som motsvarar sökningen visas i rullgardinsmenyn. 
 
Med knappen OK aktiverar du det avhämtningsställe som har valts för försändelsen. 
 

2.5.4.3 Meddelande i fönstret Förhandsmeddelande (E-post) 

 
Under fliken  | Inställningar | Programinställningar | Meddelanden i Infoline för 
Tillämpning 7. De meddelanden som har underhållits i Blanketter och Arten Elektronisk 
fraktsedel visas i SmartShip-integrationen i tilläggstjänstens fönster 
Förhandsmeddelande (E-post) 
i rullgardinsmenyn i det första fältet.  
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Ett meddelande som har definierats som standardmeddelande i programinställningarna 
uppdateras som standardvärde i meddelandefältet. 
 
Om du önskar kan du använda ett standardvärde {VVIITE} i meddelandet, som 
programmet ersätter med uppgifterna om Kund ordernr för försäljningsordern/fakturan i 
XML-materialet. 
Nedan ett exempel där {VVIITE}-uppgiften har ersatts med kundens ordernummer: 
 

 
 
 
Obs! Ifall du vill använda fälten E-post kopia (cc) och/eller Hemlig kopia (bcc) i ENOT 
tilläggstjänst fönstret så ska du beställa från Smartship kontots webbutik Anpassad 
föravisering. Dessa fält hör inte till Smartships allmänna Allmänna tilläggsförmån 
Förhandsanmälan (E-post) funktionalitet 

2.5.5 Övriga uppgifter/Transportanvisningar 
I fältet Övriga uppgifter/Transportanvisningar kan du bland annat skriva in 
transportanvisningar eller andra nödvändiga uppgifter för försändelsen.  
 
I fältet föreslås de transportanvisningar som har underhållits i mottagarens kundregister 
(Visa | Tilläggsuppgifter -> Transportanvisningar). 
 
Om en infokod används, kan den matas in i fältet Infokod. 

2.5.6 Boka hämtning 
I delen Avhämtning kan du boka hämtning av försändelsen genom att aktivera Boka 
hämtning samt genom att välja avhämtningsdag och det tidsintervall då försändelsen bör 
hämtas. I fältet Avhämtningsanvisning kan du mata in avhämtningsanvisningar för 
fraktföraren. 
 
Avhämtningsdelen är inaktiverad om avhämtning inte kan bokas för den valda tjänsten. 
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Fält i avhämtningsdelen 

2.5.7 Kollin 
I delen Kollin underhålls uppgifter om kollin i försändelsen.  
Beroende på vald tjänst uppdateras de fält som används för tjänsten i raduppgifterna i 
kollidelen i fönstret. 
 
OBS! I Visma Nova SmartShip-integrationen ges alltid uppgifterna per kollislag.  
Till exempel vid sändning av två kollin med likadana kollislag, vars totala vikt är 10 kg, kan 
uppgifterna ges på följande sätt: 
Kollinas totalvikt på 10 kg anges i viktfältet på raden och som kolliantal anges 2.  
 
I tabellen nedan ges en kort beskrivning av fälten på kolliraderna: 
 

Fält Förklaring 
Kolliantal Mata in antal kollin med samma kollislag i fältet.  

Vikt (kg)  Mata in totalvikten i kilogram för kollina på raden i fältet. 
Innehåll Mata in kollinas innehåll i fältet 

Om du har underhållit innehållsuppgifterna i de användarspecifika 
standardvärdena föreslås de i detta fält på de rader där du matar in 
uppgifter. 

Volym (m³) Mata vid behov in kollinas volym 
Flakmeter (m) Mata vid behov in flakmeter för kollina på raden 
Varumärkning Mata vid behov in kollins varumärkning  
Kollislag Välj kollislag i rullgardinsmenyn. I rullgardinsmenyn visas de kollislag 

som kan användas med den valda tjänsten. 
Om tjänsten stödjer det aktuella kollislaget föreslås det i detta fält, om 
du har underhållit ett standardkolli i de användarspecifika kollislagen. 

Längd (m) Mata vid behov in kollins längd 
Bredd (m) Mata vid behov in kollins bredd  
Höjd (m) Mata vid behov in kollins höjd 

  

2.5.7.1.1 Transport av farligt gods (ADR)/LQ Transport  

Om tilläggstjänsten Transport av farligt gods (ADR)/LQ Transport (DNG) väljs för 

försändelsen uppdateras knappen  efter raden i delen Kollin. Genom att klicka på den 
kan du mata in uppgifter om farligt gods på kolliraden. 
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Via sökknappen i fältet Kod kan du hämta en material för vilken ADR-uppgifter har 
underhållits i lagret. ADR-uppgifterna för den aktuella produkten uppdateras i fönstrets 
fälten. Komplettera nödvändiga tilläggsuppgifter och klicka OK. När ett XML-meddelande 
skapas uppdateras uppgifterna om ett farligt gods i meddelandet i den kolliradspecifika delen 
för Shipment-element nedan <container measure="totals" type="parcel"> 
 
OBS! I Visma Nova kan du mata in uppgifterna om endast ett farligt gods/rad. Om du vill 
skapa en ADR-försändelse som innehåller flera slags farligt gods i samma kolli ska 
försändelsen skapas direkt i programmet Posti SmartShip. I Visma Novas SmartShip-
integration än så länge inte innehåller stöd för ADR-försändelser på produktnivå. 

 

2.5.7.1.2 LQ Processtillstånd (FDNGPP)  

 
Om tilläggstjänsten LQ Processtillstånd (FDNGPP) väljs för försändelsen uppdateras 

knappen  efter raden i stycket Kollin. Genom att klicka på den kan du mata in uppgifter 
om nettovikten för det farliga godset:  
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Mata in nettovikten för farligt gods på kolliraden i fältet Nettovikt (kg) i fönstret och klicka 

på knappen , så uppdateras uppgiften på kolliraden för försändelsen. 
 

2.5.8 Knappar 
Funktionen hos knapparna nertill i fönstret beskrivs i nästa avsnitt. 
 

2.5.8.1 Skapa XML och Ångra XML 

Knappen Skapa XML är inaktiverad som standardvärde och aktiveras först när radspecifika 
uppgifter matas in för försändelsen. 

När användaren klickar på knappen Skapa XML i fönstret för skapande av SmartShip-
försändelsen skapar programmet en sökväg till XML-materialet som är definierad i fältet 
Arkiv i fönstret SmartShip-inställningar. 

Knappen Ångra XML aktiveras i samma stund som XML-meddelandet skapas, och då kan 
användaren fortfarande ångra materialet genom att klicka på knappen Ångra XML. 

Direkt när användaren skriver in ett nytt nummer i fältet Nummer ELLER stänger fönstret för 
skapande av SmartShip-försändelsen blir Ångra XML-knappen grå igen SAMT kopierar 
programmet det XML-meddelande som har skapats från katalogen Arkiv till katalogen 
Avgående (som har definierats i fältet Avgående i fönstret SmartShip-inställningar). Därefter 
kan materialet inte längre ångras i Visma Nova.  

Filen sparas i katalogen Arkiv, men den tas bort från katalogen Avgående när programmet 
Unifaun OnlineConnect har identifierat den där och skickat den vidare. 

SmartShip-integrationen flyttar materialet från definierad katalog i fältet Avgående till 
programmet Posti SmartShip på den tid som har definierats som överföringstid i 
administrationsprogrammet Unifaun OnlineConnect under “Sekunder från det att filerna 
skrivs till det att de hanteras”. 

2.5.8.2 Uppföljning 

Försändelsen kan följas upp med knappen Uppföljning.  Läs mer i 2.3.6 Uppföljning av 
försändelse. 
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2.5.9 Normalvärden 

 
 Användarspecifikt normalvärden 

 
Under Normalvärden fliken kan du upprätthålla användarspecifika normalvärden, som föreslås 
per automatik till de aktuella fälten när Skapa SmartShip försändelse fönstret öppnas. 
 
Med Spara knappen kan du spara dina uppdaterade normalvärden. Med Töm knappen kan du 
vid behov tömma alla normalvärden, även då sparas ändringen först efter att du har tryck 
på Spara knappen. 
 
Nedan finns listat de möjliga användarspecifika normalvärden som kan anges.    

Kenttä Selite 

Avs. e-post Du kan mata in i fältet avsändarens e-postadress, 
då föreslås det som e-postadress i Avsändare 
sektionen 

Avs. telefon Du kan mata in i fältet avsändarens 
telefonnummer, då föreslås det som 
telefonnummer i Avsändare sektionen 

Avs. kontaktperson Du kan mata in i fältet avsändarens 
kontaktpersons namn, då föreslås den som 
kontakperson i Avsändare sektionen  

Avs. kundnummer Du kan mata in i fältet kundnumret, från vilket du 
vill att adressen samt FO-nummer ska visas i 
Avsändare sektionen 
OBS! Ifall man har matat in ett normalvärde i detta 
fält så aktiveras automatiskt option Byt 
avsändare Avsändare sektionens 

Avtalsnummer Du kan mata in i fältet avtalsnummer, då föreslås 
det som avtalsnummer i Avsändare sektionen. 

Fraktförare Välj från rullmenyn fraktförare, som du vill ska 
föreslås som fraktförare, om ordern/fakturan 
saknar fraktförare.  

Tjänst Ifall du vid försändelser använder alltid samma 
tjänst, kan du välja det som normalvärde, så att 
det per automatik föreslås tjänst fältet 
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Kenttä Selite 

Tilläggstjänst Ifall du använder alltid samma tilläggstjänst, kan 
du välja det som normalvärde, så att det per 
automatik föreslås i tilläggstjänstfältets rullmeny. 
 
OBS! Vid skapandet av försändelsen måste du 
alltid aktivera tilläggstjänsten i rullmenyn genom 
att klicka på + knappen. 

Kollislag Här kan du mata in det kollislags förkortning som 
du brukar använda t.ex. PKT. 
Då när du skapar försändelse till tjänsten, 
vars Kolli sektionens raduppgifter finns kollislag 
fält, föreslås det angivna normalvärdet för 
kollislaget i raderna först då du börjar mata in 
uppgifter i raderna. 
Ifall kollislaget som är angivet i normalvärdena 
finns inte i radens kollislag rullmeny så föreslås 
det inte till raden. 

Innehål Ifall försändelserna har oftast samma innehåll, 
kan du här ange innehållsförteckningen, så att det 
föreslås i Kolli sektionens rad då du börjar mata 
in information i raden 

 

2.6 XML-material 

I nästa avsnitt beskrivs några av XLMA-materialets grunduppgifter. 

2.6.1 Meta 
Nedan exempel på XML-materialets meta-element: 
 

<meta> 
  <val n="printer">Vaasa</val>  
  <val n="favorite">POSTI</val>  
  <val n="autoprint">YES</val>  

  </meta> 
 

I tabellen beskrivs kort vilka uppgifter som hämtas och varifrån de hämtas i det aktuella 
XML-elementet i programmet Visma Nova: 

XML Beskrivning Fält i Nova SmartShip-vyn varifrån 
uppgifterna hämtas till meddelandet 

<val n="printer"> Skrivarens namn. Skrivarens namn. 

<val n="favorite"> Utskriftsfavorit Utskriftsfavorit  

<val n="autoprint"> Definiera om 
meddelandet ska gå 
direkt till utskriftskön. 
Möjliga värden YES 
eller NO 

Detta fält får värdet YES med meddelandet 
om det har valts ett värde i fältet för 
Automatisk utskrift och NO om fältet för 
automatisk utskrift är tomt. 

2.6.2 Sender 
Nedan exempel på XML-materialets sender-element:  
 

<sender> 
  <val n="name">Testföretag Ab </val>  
  <val n="address1">Exempelgatan 1</val>  
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  <val n="zipcode">65610</val>  
  <val n="city">Korsholm</val>  
  <val n="country">FI</val>  
  <val n="contact">Tauno Taukki</val>  
  <val n="phone">0438245555</val>  
  <val n="vatno">6606722-4000</val>  
  <val n="email">tauno@lahetykset.fi</val>  
  <val n="sms">0438245555</val>  
- <partner parid="POSTI"> 
  <val n="custno">623456</val>  

  </partner> 
 </sender> 

 
 

I tabellen beskrivs kort vilka uppgifter som hämtas och varifrån de hämtas i det aktuella 
XML-elementet i programmet Visma Nova: 

XML Beskrivning Fält i Nova SmartShip-vyn varifrån 
uppgifterna hämtas till meddelandet 

<sender> eller 
<sender sndid="..."> 

Avsändarens ID Om avsändarens kundnr har angetts går 
det med meddelandet under <sender 
sndi>, om fältet för kundnr är tomt går 
meddelandet här endast med <sender> 
utan något värde. 

<val n="name"> Avsändarens namn Avsändarens Namn  

<val n="address1"> Avsändarens adress 
1 

Avsändarens Gatuadress 

<val n="zipcode"> Postnummer Avsändarens Postnummer  

<val n="city"> Postadress Avsändarens Postadress  

<val n="country"> Land Avsändarens Land  

<val n="vatno"> FO-nummer Avsändarens FO-nummer 
Företagets FO-nummer hämtas som 
standardvärde till fältet från 
företagsuppgifterna. 

<val n="contact"> Kontaktperson Avsändarens Kontaktperson  

<val n="phone"> Telefon Avsändarens Telefon 

<val n="email"> E-post Avsändarens E-post  
Företagets e-post anges som 
standardvärde i fältet och hämtas från 
företagsuppgifterna i Novas startvy.  

<val n="sms"> Mobiltfn Avsändarens Telefon  

<partner parid="..."> Fraktförarens ID Fraktförare  

<val n="custno"> Mottagarens 
avtalsnummer med 
aktuell fraktförare 

Avsändarens Avtalsnummer  

 
Nedan exempel på XML-materialets receiver-element: 
 

<receiver rcvid="438"> 
  <val n="name">Testkund</val>  
  <val n="address1">Viistotie 10</val>  
  <val n="zipcode">62200</val>  
  <val n="city">Kauhava</val>  
  <val n="country">FI</val>  
  <val n="contact">Matti Mallikas</val>  
  <val n="phone">050444666</val>  
  <val n="vatno">FI11223355</val>  
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  <val n="email">matti.mallikas@testi.com</val>  
  <val n="sms">050444666</val>  
  - <partner parid="POSTI"> 
  <val n="custno">626262</val>  

  </partner> 
 </receiver> 

 
I tabellen beskrivs kort vilka uppgifter som hämtas och varifrån de hämtas i det aktuella 
XML-elementet i programmet Visma Nova: 

XML Beskrivning Fält i fönstret för skapande av 
SmartShip-försändelse 

<receiver rcvid="..."> Mottagarens kundnr Mottagarens Kundnummer  

<val n="name"> Mottagarens namn Mottagarens Namn 

<val n="address1"> Mottagarens adress Mottagarens Gatuadress 

<val n="zipcode"> Postnummer Mottagarens Postnummer 

<val n="city"> Postadress Mottagarens Postadress 

<val n="country"> Land Mottagarens Land 

<val n="contact"> Kontaktperson Mottagarens Kontaktperson 

<val n="phone"> Telefon Mottagarens Telefon 

<val n="email"> E-post Mottagarens E-post 

<val n="sms"> Mobiltelefonnummer Mottagarens Telefon 

<partner parid="..."> Fraktförarens 
förkortning (POSTI 
eller ITELLALOG) 

Fraktförare  

<val n="custno"> Mottagarens 
avtalsnummer med 
aktuell fraktförare 

Mottagarens Avtalsnummer 

2.6.3 Shipment 
Nedan ett exempel på ett shipment-element i XML-materialet som innehåller ett 
container-element: 
 

<shipment orderno="9675"> 
  <val n="from" />  
  <val n="to">438</val>  
  <val n="reference">1097</val>  
  <val n="referencebarcode">9675</val>  
  <val n="rcvreference">HA99</val>  
  <val n="shipdate">2017-04-11</val>  
- <service srvid="PO2144"> 
    </service> 
- <container type="parcel" measure="totals"> 
  <val n="copies">1</val>  
  <val n="packagecode">RLL</val>  
  <val n="weight">10</val>  
  <val n="volume">0,1</val>  
  <val n="area">0,1</val>  
  <val n="contents">Kamaa</val>  

  </container> 
               </shipment> 
 

I tabellen beskrivs kort vilka uppgifter som hämtas och varifrån de hämtas i det aktuella 
XML-elementet i programmet Visma Nova: 
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XML Beskrivning Fält i fönstret för skapande av 
SmartShip-försändelse 

<shipment orderno=”…”> Uppgiften skrivs inte 
ut på dokumenten. 
Uppgiften används för 
att SmartShip-
returmaterial ska 
kunna länkas till rätt 
Visma Nova-
försändelse. 

Nummer 
 

<val n=”from”> Avsändare Avsändarens kundnr om kundnr 
har angetts 

<val n=”to”> Mottagare Mottagarens Kundnummer 

<val n=”reference”> individuell referens för 
xml-materialet  

Här går Visma Novas interna 
försändelsenr med meddelandet 
och följesedelsnumret avskiljt 
med ett understreck.  
Om XML-materialet skapas på 
faktureringssidan eller för en 
försäljningsorder med statusen 
OAVSLUTAD så skickas endast 
ett internt försändelsenr här. 
Vid skapandet av XML-materialet 
använder programmet nästa 
lediga nummer från LO-typens 
SmartShip-nummerserie. Detta 
är en individuell uppgift med 
vilken returmeddelandet kan 
riktas till rätt försändelse i Visma 
Nova. 

<val n=”rcvreference”> Mottagarens referens Mottagarens referens 

<val n=”freetext1”>  -  
<val n=”freetext4”> 

Transportanvisningar. 
Freetext1-4  
4 rader, max 30 
tecken/rad 

Övriga 
uppgifter/Transportanvisningar 
 

<val n=”shipdate> Shipment date. EDI-
meddelandet skickas 
denna dag.  

Datum 

<service srvid=”…”> Kod för fraktförarens 
tjänst 

Tjänst. 

<val n=”copies”> Ett radspecifikt 
kolliantal i Visma 
Nova  
Av varje rad bildas en 
egen del <container 
type=”parcel” 
measure=”totals”> 

Från fältet Kolliantal på raden i 
delen Kollin. 
 

<val n=”marking”> En radspecifik 
varumärkning i Visma 
Nova   

Från fältet Varumärkning på 
raden i delen Kollin. 
 

<val n=”packagecode”> Ett radspecifikt 
kollislag i Visma Nova 

Från fältet Kollislag på raden i 
delen Kollin 

<val n=”weight”> En radspecifik vikt i 
Visma Nova 

Från fältet Vikt (kg) på raden i 
delen Kollin 
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XML Beskrivning Fält i fönstret för skapande av 
SmartShip-försändelse 

<val n=”volume”> En radspecifik volym i 
Visma Nova  

Från fältet Volym (m³) på raden i 
delen Kollin 

<val n=”contents”> Ett radspecifikt 
innehåll i Visma Nova 

Från fältet Innehåll på raden i 
delen Kollin 

<val n=”area”> I Visma Nova 
Kolliradsspecifik 
uppgift om flakmeter 

Från fältet Flakmeter (m) på 
raden i delen Kollin 

 

2.7 Hämtningsadressen skiljer sig från avsändaradressen  

I Skapa SmartShip försändelse fönstret finns inte skilt Hämtningsadress. 
 
Ifall du har sådana händelser, där avsändaradressen skiljer sig från hämtningsadressen, kan du 
skapa i Posti SmartShip programmet egna utskiftsfavoriter för hämtningsadressen (Posti 
SmartShip -> Underhåll -> Utskriftsfavoriter). Efter det kan du i Visma Nova programmet vid 
generering av SmartShip meddelande välja utskriftsfavoriten, då ersätt hämtningsadressen i 
XML-meddelandet vid skickandet till hämtningsadressen som finns i utskriftsfavoriten. 
 
Läs mer om utskriftsfavoriten i Posti SmartShip programmet: Hjälp -> Hjälpsida -> 
Utskriftsfavoriter. 
 
Ifall du behöver hjälp med skapandet av utskriftsfavoriter så ta kontakt med Unifauns 
kundtjänst: 

 
 
När du har skapat dina utskriftsfavoriter i Posti SmartShip programmet så mata in deras namn i 
Infolines-> Inställningar | SmartShip inställningar fönstrets Utskriftsfavorit fält med namnen 
separerade med semikulon. 
 
Nedan finns ett exempel: 

 
 
Efter det visas utskriftsfavoriterna i Skapa SmartShip försändelse fönstret Utskriftsfavorit  
fältets rullmeny och är väljbara vid generering av meddelandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


