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API är ett gränssnitt mellan två datorer i detta fall mellan Validoo och er. Validoo har många API:er för 
olika informationstjänster och olika protokoll, som webservice, AS2, sFTP etc. 

På övergripande nivå finns det två olika sätt att förmedla information:

a) Pull: ni hämtar aktuell information, vid ett visst ögonblick. Detta sker via webservice. Man 
skickar en fråga om ex. artikelinformation eller bild med GTIN, GLN eller GPC-kod som 
sökparameter och får direkt svar.

b) Push: vi skickar information när vi har någon som ni är intresserade av (=matchar er 
prenumeration) via en uppsatt kommunikationskanal, som vanligtvis är AS2. Vi skickar 
artikelinformation och/eller bilder som matchar era prenumerationer. 

Kommunikation API – hur fungerar det?

GLN – varje leverantörs unika företagsnummer för identifikation
GTIN – varje artikels unika nummer för identifikation
GPC-kod – leverantörens klassificering utifrån varugrupp
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Meddelandebaserat kommunikationssätt. Mottagaren prenumererar på information och det skapas 
meddelanden som lägger sig på kö. 

• AS2 – Mottagaren sätter upp en AS2- connector för att ta emot. Vi tar hand om frågan och 
skickar tillbaka och man ser ett kvitto på detta. Om det något fel inträffar och informationen inte 
går fram kan man enkelt se var i kedjan detta skett. 

• sFTP- Mottagaren sätter upp en egen sFTP och vi skickar ändringar och nyheter krypterat som 
mottagaren prenumererar på. 

• FTP- Mottagaren sätter upp en egen FTP  och vi skickar ändringar och nyheter okrypterat som 
mottagaren prenumererar på. 

• Webservice – Mottagaren använder en webservice för att tala om när mottagaren önskar 
tömma meddelandekön. (timvis/dagligen/veckovis)

• ServiceBus – Mottagaren tar emot meddelande via en kö. 

Kommunikation vid pushflöde
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Mottagaren ställer frågor på GTIN, GPC eller GLN som svarar med tillgänglig 
artikelinformation eller bild. Därefter väljs vilket urval man önskar. Detta är en 
nulägesbild med hur det ser ut vid tiden för nedladdning.

När man använder Pullflöde används inte prenumerationsförfarande. Det är 
en begränsning i antalet anrop och mottagaren laddar fortfarande ner och 
lagrar informationen hos sig. 

Kommunikation vid Pullflöde 
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För att tala om vad man vill ta emot för typ av information från Validoo MediaStore, skapar man som 
mottagare prenumerationer.  Prenumerationer skapas via GLN, GTIN eller GPC-kod och görs direkt 
i gränssnittet - eller för att underlätta vid stora mängder - via webservice som mottagaren 
implementerar hos sig. Prenumerationer gör så att du alltid har uppdaterad information. 

• För att inledningsvis få in all artikelinformation och/eller bilder på befintliga artiklar lägger man 
prenumeration på GTIN. Beroende på arbetssätt – där man kanske vet vilka artiklar man är 
intresserad av - kan man fortsätta att ha sin prenumeration på GTIN. 

• Man har också möjlighet att sedan skapa prenumerationer på leverantörernas GLN eller GPC-
kod för att ta del av ändringar och nyheter. För att inte få dubbla uppdateringar tar man efter 
inledande prenumerationen bort prenumerationen på GTIN. GLN:et uppdaterar man sedan 
kontinuerligt när man önskar ta in nya leverantörer. 

Lägga prenumerationer – Validoo MediaStore
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Man har alltid möjlighet att via vårt användargränssnitt söka och ladda ner 
mindre mängd artikelinformation och bilder (ca 50- 100 /gång) via vår 

kundkorg. 

Manuell nedladdning– Validoo MediaStore
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För att ta del av information från Validoo Item skapar man som mottagare 
prenumerationer.  

Detta gör man genom att man:

• Lägger sin prenumeration på sina leverantörers GLN-nummer.

• Kontaktar leverantörerna och ber att de delar sin artikelinformation genom 
att skicka den till ert mottagande GLN-nummer. 

• Säkerställer att leverantörerna alltid skickar Nyheter och förändringar till er 
genom att adressera ert GLN-nummer.

Lägga prenumerationer – Validoo Item



Tack för din
uppmärksamhet!


