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Inledning 
Detta dokument tillhandahåller en sammanfattning av den information som du behöver 
för att ansluta ditt företag till Validoos tjänster. Ytterligare information och 
tjänstebeskrivningar för Validoo tjänster hittar du på www.validoo.se under och tjänster 
för mottagare/retailers. 

 

Tillgängliga miljöer och identifikation 
Du har möjlighet att ansluta ditt företag till Validoos produktionsmiljö samt till Validoos 
externa testmiljö även kallad PreProd. Validoo rekommenderar att du ansluter dig till 
båda miljöerna. Validoo anser att tillgång till båda miljöerna underlättar framtida tester 
och verifieringar. 

I Validoo identifieras ditt företag med hjälp av ett GLN. Ett unikt GLN krävs per kund 
och miljö.  

Inloggning 
Inloggning till de två tillgängliga miljöerna sker via vår kundportal, MyValidoo. Du kan 
logga in via: 

• Produktion  https://my.validoo.se  

• PreProd https://myvalidoo-preprod.validoo.se 

Du använder din personliga e-postadress som användarnamn i MyValidoo.  

 

Datakommunikation 

Generellt 
Flödet från Validoos tjänster bygger på ett push-flöde. Med push-flöde menar vi att 
Validoos tjänster publicerar och distribuerar uppdaterad affärsinformation till er som 
matchar de prenumerationer som du skapat i aktuell tjänst.  

Säker datakommunikation och interaktion mellan ditt företag och Validoo är 
avgörande. All datakommunikation mellan ditt företag och Validoo genomförs med 
hjälp av kommunikationsprotokollet AS2. All dataöverföring sker på ett säkert sätt över 
Internet med HTTP som transportprotokoll.  

Fördelarna med AS2 är: 

• Digitala signaturer gör det möjligt att verifiera avsändaren och förhindrar att 
informationen manipuleras på vägen mellan sändare och mottagare 

http://www.validoo.se/
https://my.validoo.se/
https://myvalidoo-preprod.validoo.se/
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• Kryptering garanterar att informationen inte kan läsas av obehöriga under 
överföringen 

• Användning av ack-/nacksignaler gör att sändare och mottagare alltid är 
överens om att ett meddelande har sänts och/eller tagits emot 

AS2 
I dokumentet Validoo Connectivity Guide som (skickas på begäran) innehåller generell 
information om AS2 hittar du specifik information om hur uppsatt 
kommunikationslösning är konfigurerad i Validoo. 

Vi ber dig att uppmärksamma blanketten Validoo User Information Connectivity 
Parameters som bifogas. Denna blankett specificerar de AS2 parametrar som du 
behöver sammanställa för att beskriva ditt företags förutsättningar. Vänligen fyll i 
uppgifterna i blanketten och maila därefter informationen till Validoo på mailadress 
henrik.stubbans@gs1.se. 

Det förekommer en rad leverantörer av tjänster och applikationer som underlättar 
uppsättning och integration av en AS2 datakommunikation. En övergripande bild av 
tillgängliga AS2 applikationer på marknaden hittar ni på länken: 
http://www.drummondgroup.com/b2b-certified-products/certified-products/as2/126-
b2b/b2b-products/b2b-certified-products/147-as2-current 

Validoo rekommenderar ingen specifik AS2-applikation. Erfarenheter från tidigare 
genomförda implementationer har visat att anslutning till en tjänsteleverantör som t ex 
Tarento är ett bra alternativ. Validoo kan även nämna RSSBus AS2 Connector som 
ett exempel på en AS2-applikation som använts av andra kunder med lyckat resultat. 
Tänk dock på att om ni vill överföra en stor mängd data från Validoo så räcker det inte 
med gratisversionen. Mer information om denna applikation hittar ni på länken: 
http://www.rssbus.com/solutions/as2/ 

Om du känner att AS2-kompetens saknas i er organisation rekommenderar Validoo att 
du tar hjälp av en extern partner som har erkänd kompetens av AS2 för att sätta upp 
ditt företags datakommunikation.  

Certifikat 
AS2 protokollet använder certifikat för att realisera säker dataöverföring. I vårt fall är 
det certifikat av typen S/MIME som är aktuellt. S/MIME är ett certifikat för email och 
dokument. Det finns en uppsjö av leverantörer av passande lösningar på marknaden. 
Validoo rekommenderar ingen specifik leverantör för utfärdande av certifikat. Som 
exempel kan följande leverantörer nämnas: 

• VeriSign 

• GeoTrust 

mailto:henrik.stubbans@gs1.se
http://www.drummondgroup.com/b2b-certified-products/certified-products/as2/126-b2b/b2b-products/b2b-certified-products/147-as2-current
http://www.drummondgroup.com/b2b-certified-products/certified-products/as2/126-b2b/b2b-products/b2b-certified-products/147-as2-current
http://www.rssbus.com/solutions/as2/
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• Thawte 

Det bästa rådet Validoo kan ge är att du stämmer av med din leverantör av AS2-
applikation. På detta sätt får du en korrekt bild av vilket certifikat som rekommenderas 
för er lösning.  

 

Förberedelser i tjänst 
Vid sidan av aktiviteter för att skapa en säker datakommunikation behöver du 
genomföra förberedande aktiviteter i Validoo MediaStore alternativt Validoo Item. Som 
blivande användare behöver du skapa prenumerationer för de artiklar och leverantörer 
som du är intresserade av. 

Prenumeration generellt 
Ett företag som ska ta emot artikelinformation och/eller bild måste aktivt skapa 
prenumerationer i Validoos tjänster. Prenumerationen skapas antingen för en 
leverantörs hela sortiment eller för varje enskild artikel, GTIN.  

• På nedan länk hittar du information om samtliga anslutna leverantörer av 
artikelinformation: https://my.gs1.se/validoo/itemsupplier  

• På nedan länk hittar du information om samtliga anslutna leverantörer av bilder. 
Aktuell lista hittar ni på: https://my.gs1.se/validoo/mediastorepublication  

Skapa prenumeration Validoo MediaStore 
I samband med att du skapar dina prenumerationer i Validoo MediaStore får du tillgång 
till bilder samt artikelinformation som finns tillgänglig på bas-, konsumentnivå samt 
displayer. Du kan skapa en prenumeration på en leverantörs hela sortiment eller på 
en leverantörs specifika artiklar. 

Prenumeration på leverantörsnivå skapas vanligtvis via användargränssnittet i Validoo 
MediaStore. Om både bild och artikelinformation efterfrågas, behöver separata 
prenumerationer skapas.  

När en prenumeration skapats distribueras löpande ny och ändrad artikelinformation 
samt bild till er automatiskt i enlighet med upplagd prenumeration.  

Prenumeration på produktnivå innebär att prenumerationer skapas på ett specifikt 
GTIN i kombination med leverantörens GLN. Direkt efter att en prenumeration skapats, 
publiceras befintlig artikelinformation som matchar din prenumeration. 
Prenumerationen kan skapas via användargränssnittet, men i praktiken innebär detta 
alternativ att prenumeration skapas med hjälp av webservice. 

https://my.gs1.se/validoo/itemsupplier
https://my.gs1.se/validoo/mediastorepublication
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Skapa prenumeration Validoo Item 
Ett företag som ska ta emot artikelinformation måste aktivt skapa prenumerationer i 
Validoo Item. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment eller 
delar av en leverantörs sortiment. Näst intill uteslutande läggs prenumerationer på 
leverantörers hela sortiment och mottagaren använder sitt försystem för att aktivera de 
artiklar som de är intresserade av.  

Mer information om hur en prenumeration skapas i Validoo Item hittar du i dokumentet 
Validoo Item data recipient manual.pdf 

Vid sidan av möjligheten att skapa prenumerationer i Validoo Items användargränssnitt 
kan du också skapa prenumerationer via ett integrerat flöde från ditt system. Det sker 
med hjälp av ett standardiserat GS1-meddelande. Formatet är XML och överföringen 
sker med hjälp av AS2. Vänligen kontakta Validoo för mer information om denna 
möjlighet.  

För att informationen skall publiceras krävs att leverantören adresserar er som 
mottagare. Alternativet är att leverantören publicerar artikelinformationen som publik. 

Webservice 
Vid sidan av möjligheten att skapa prenumerationer i Validoo MediaStore 
användargränssnittet existerar alternativet att använda webservice för att få tillgång till 
artikelinformation och bilder.  

Mer information om Webservice hittar du i följande dokument: 

• ValidooMediaStoreSubscriptionsWS - som beskriver hur du lägger in 
prenumerationer automatiskt i Validoo MediaStore (bifogas)  

• ValidooMediaStoreImageWS - som beskriver hur du kan söka och ladda ner 
enskilda bilder (skickas på begäran) 

• ValidooMediaStoreItemInformationWS - som beskriver hur du kan söka och 
ladda ner artikelinformation på enstaka artiklar (skickas på begäran) 
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Vad vi skickar 
Artikelinformation 
Artikelinformation skickas i formatet GS1 XML. 

Bilder 
Bilder publiceras utifrån givna prenumerationer. Filnamnen definieras i 
prenumerationen. Ett exempel på filnamn kan vara: 08717163583555_D1C1, där 
filnamnet inleds av GTIN följt av definitionen för facing, vinkel etc. Regelverk, samt 
namngivning av bilder finns i nedan dokument: 

http://validoo.se/globalassets/documents/validoo-mediastore/riktlinjer-
kvalitetssakringsregler-validoo-mediastore.pdf  

Förberedelser i kundens mottagande system 
För att kunna hantera den artikelinformation som skickas från Validoo måste du 
förbereda ditt system. Det är viktigt att du kartlägger vilka steg som måste vidtas för 
att hantera inkommande artikelinformation samt att du planerar för att dessa åtgärder 
genomförs. 

Detaljerad information om hanteringen av artikelinformation i ert system finner du på 
länken: 

http://www.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Artikelinformation/  

Under rubriken handledning hittar du dokumentet Handledning för Artikelinformation 
och livsmedelsbilaga som framför allt är avsedd för leverantörer som ska sända 
Artikelinformation till sina mottagare. Innehållet ger rätt kunskap och tillräcklig 
förståelse för att kunna fylla i Artikelinformation på rätt sätt. Delar av innehållet i 
dokumentet är även avsedd för systemutvecklare och mottagare av artikelinformation 

Under rubriken specifikationer hittar du samtliga relevanta dokument för att kunna 
hantera artikelinformation; affärsdokumentspecifikation, mappningsspecifikation samt 
Validoo Item Operations Manual. 

På sidan får du även tillgång till länkar till Vanliga frågor, Kodlistor, GPC 
Produktklasskategori samt blankett för Farligt gods. 

  

http://validoo.se/globalassets/documents/validoo-mediastore/riktlinjer-kvalitetssakringsregler-validoo-mediastore.pdf
http://validoo.se/globalassets/documents/validoo-mediastore/riktlinjer-kvalitetssakringsregler-validoo-mediastore.pdf
http://www.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Artikelinformation/
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Framgångsfaktorer  
Validoo har tagit fram några viktiga framgångsfaktorer som beskriver hur du på bästa 
sätt agerar för att ta emot och hantera artikelinformation från Validoos tjänster. Dessa 
framgångsfaktorer är: 

• Läs Validoo Items Operations manual  

• Använd GS1 Swedens handledning för att avgöra vilka termer som är aktuella 
för er som kund. 

• Använd GS1 Swedens Affärsdokumentspecifikation för att se hur attributen är 
specificerade för de svenska användarna (repeterbarhet, 
obligatorisk/alternativ). 

• Använd GS1 Swedens mappningsspecifikation för att se kopplingen mellan 
termer, termnamn och Xpath. 

• Använd schemat till att hantera den globala standarden. Ditt system måste 
hantera artikelinformation som innehåller fler termer och kodvärden än de som 
finns specificerade i svenska profilen. Använd den information du är intresserad 
av och bortse från övrigt. 

• Se till att hantera aktuella kodlistor. De kodvärden som gäller för svenska 
profilen finns på vår hemsida, och finns maskinellt läsbara, vilket för hämtar 1 
gång per dygn. De ska i första hand användas av leverantörer som avser att 
skapa artikelinformation för den svenska marknaden. Observera att kodlistorna 
är riktade till den svenska marknaden för att uppfylla den svenska profilen av 
artikelinformation. Leverantörer som använder en internationell operatör av 
artikelinformation kan skicka kodvärden som inte ingår i svenska profilen. Dessa 
kodvärden kan och får inte Validoo avvisa, därför är det viktigt att du förbereder 
ditt system på detta. Det är viktigt att ditt system inte avvisar artikelinformation 
på grund av att ett giltigt globalt kodvärde används.  
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Checklista 
• Anslut till Validoo tjänst 

o Skaffa användarnamn och lösen för aktuella tjänster i Produktionsmiljön 

o Skaffa användarnamn och lösen för aktuella tjänster i PreProd-miljön 

• Skapa och verifierar datakommunikationslösning (AS2) 

o Välj applikation, alternativt tjänst 

o Välj certifikat 

o Implementation av vald applikation alternativt vald tjänst 

o Verifiera datakommunikation 

• Konfiguration av Validoo tjänst 

o Skapa prenumeration alt skapa webservice för aktuella artiklar 

• Förberedelser i mottagande system 

o Bli familjär med GS1 dokumentation, samt med Validoo Item Operations 
manual 

o Hantera artikelinformation, vilken information är intressant för er 
verksamhet? 

o Lagra informationen 

o Genomför nödvändiga konfigurering alternativt modifiering i mottagande 
system 

o Informera affärskontakter, informationsbrev 

• Håll er uppdaterad på framtida förändringar i standarden 
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