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Beskrivning 
I de fall där leverantörens produktsortiment i webbutiken är stort, uppdateras kontinuerligt och innehåller unik 
funktionalitet som inte går att återskapa i köparens inköpssystem, rekommenderas användning av en Punchout 
lösning för att presentera Elektroskandias produkter till köparen.  
 
Punchout lösningen beskrivs i följande avsnitt, men innebär på en övergripande nivå följande:   
 

➔ Köparen loggar automatiskt in i Elektroskandias Internetbutik, och skapar en kundvagn.  
Varukorgens innehåll skickas över till köparens system i det format som angetts vid inloggningen och 
läggs till de övriga produkterna i beställningen i köparens inköpssystem.   
 

➔ Köparen avslutar beställningen i sitt inköpssystem och den hanteras på samma sätt, med exempelvis 
kontering, leveransadress och förattest, som övriga beställningar. 
Efter att beställningen godkänts skapas inköpsorder på sedvanligt sätt. 
 

➔ Köparen skickar beställningen till Elektroskandias på överenskommer sätt t.ex. via e-post, e-order eller 
på annat sätt. 

 

Krav för att använda PEPPOL Punchout 
För att kunna använda Elektroskandias punchout funktion för PEPPOL gäller följande: 
 

➔ Du är kund hos Elektroskandia Sverige AB 
➔ Du har accepterat våra användarvillkor för användning av Elektroskandia Sverige AB webbplats som 

finns på adressen www.elektroskandia.se 
➔ Du har accepterat användningen av ”sessions-cookie”, läs mer på 

https://www.elektroskandia.se/information/Kakinformation 

Inloggningsurl 
Inloggning sker till https://www.elektroskandia.se/peppol/remotelogin  
 

Inloggningsformulär 
Inloggningsformuläret följer PEPPOL Punch Out Login & Transmission Specification Version 1.00 
dokumentationen som finns att hämta här, 
https://skr.se/sfti/standarder/transportochinfrastruktur/peppolpunchoutlogintransmission.52826.html 
 
Exempel form: (Endast method ”post” accepteras) 

<form method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8" 

    action="https://www.elektroskandia.se/peppol/remotelogin"> 

    <input type="hidden" name="username" value="[Byt ut till ditt användarnamn]" /> 

    <input type="hidden" name="password" value="[Byt ut till ditt lösenord]" /> 

    <input type="hidden" name="buyer_id" value="[Byt ut till ditt Kundnr]" /> 

    <input type="hidden" name="return_object_spec_id" 

        value=" urn:fdc:peppol.eu:poacc:trns:punch_out:3 

" /> 
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    <input type="hidden" name="post_url" 

value="https://www.elektroskandia.se/peppol/visapeppoldata" /> 

    <input type="submit" value="Logga in hos Elektroskandia Sverige AB" /> 

</form> 
 
 
Beskrivning av parameternamnet som måste anges i formet för en lyckad inloggning till punchout funktionen. 
 

➔ username 
Användarnamn till Elektroskandias webbshop.  

o Obligatorisk: Ja 
 

➔ password 
Avser lösenord 

o Obligatorisk: Ja 
 

➔ buyer_id 
Ert kundnr 

o Obligatorisk: Nej, Används ej av Elektroskandia. Styrs mha. Användarnamn/Lösenord. 
 

➔ return_object_spec_id 
Statiskt värde 
“urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns077:ver2.0:extended:www.peppol.eu:bis:peppol18a:ver1.0” 
måste anges här. Det är denna PEPPOL dokumenttyp som kommer returneras. 

o Obligatorisk: Ja 
 

➔ post_url 
Avser den url som vi kommer skicka resultatet av punchouten till.  

o Obligatorisk: Ja 
 

Testa punchouten 
På https://b2b.elektroskandia.se/Punchout finns ett testformulär som du kan använda för att prova punchout 
funktionen. Du behöver ditt användarnamn och lösenord för att utföra testen. 
 

Kontakt 
För frågor rörande punchout funktionen kontakta din säljare eller skicka e-post till 
integrationer@elektroskandia.se.  
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