Inrapportering av försäljningsuppgifter för detaljhandlare
(receptfria läkemedel som säljs utanför apotek)
-specifikation av inrapporteringsfil
Försäljning kan rapporteras in med en textfil som innehåller försäljningsuppgifter.
Textfilen ska vara radorienterad med åtta TAB-separerade positioner och vara
teckenkodad enligt ISO 8859-1. Filen ska innehålla en post med
försäljningsuppgifter per månad för varje förpackning av receptfria läkemedel,
försäljningsställe och avslutas med CR och LF. Samtliga positioner är obligatoriska.

Position Beskrivning

Max antal tecken

1

Försäljningsställets namn (ska matcha anmälan alt kedjeanmälan)

50

2

Försäljningsställets identitet utgörs av GLN-kod eller
RapporteringsID.

50

3

Periodens år, fyra siffror (t ex ”2010”).

4

Alla rader måste ha samma år.
4

Periodens månad, 1-2 siffror (t ex ”9”eller ”09 för september).

2
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Alla rader måste ha månader inom samma kvartal.
5

Version. Normalt ”1”, vid rättning ”2” etc. Alla poster i filen
ska ha samma version och vid leverans av ny version raderas alla
poster i tidigare version om rapporten avser samma kvartal.

4

6

Artikelns EAN-kod/streckkod, endast siffror tillåts.

50

7

Totalt antal sålda förpackningar per EAN-kod/streckkod.

50

8

Försäljningsbelopp i SEK inkl moms summerat per EANkod/streckkod. Kan anges som heltal eller med två decimaler.
Både komma och punkt tillåts som decimalavskiljare.

50

Syntax
1<TAB>2<TAB>3<TAB>4<TAB>5<TAB>6<TAB>7<TAB>8<CR><LF>
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Definitioner och förkortningar
ISO 8859-1 SO 8859-1 eller mer formellt ISO/IEC 8859-1 (även kallad ISO Latin-1)
är första delen i ISO/IEC 8859, som är en serie av standarder för tecken kodning
definierad av ISO. Den kodar tecken ur det latinska alfabetet och består av 191
tecken kodade som 8 bitars-värden.
Denna teckenkodning stödjer västeuropeiska språk, bland annat engelska, tyska,
holländska, svenska, norska, danska, isländska, spanska, portugisiska, italienska.

TAB Horizontal Tab, som har decimala värdet 9.
CR Carriage Return, som har decimala värdet 13.
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LF Line Feed, som har decimala värdet 10.
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