
Megrendelés Import

Szerkezet:
EDI minta alapján XML fájl

Mező neve Leírás

Document-Order Főelem a dokumentum kezdete

Order-Header Főelem a fejléchez

DocumentType
Fájl típusa: számla, megrendelés, 
szállítólevél

OrderNumber Bizonylat sorszáma

OrderDate Bizonylat dátuma

ExpectedDeliverydate
Bizonylat fizetési/szállítási határideje
Lehet üres

PaymentMethod Fizetési mód

Remarks
Megjegyzés1
CDATA formátummal:
<![CDATA[Tétel neve]]>

Note
Megjegyzés2
CDATA formátummal:
<![CDATA[Tétel neve]]>

Language
Ha ki van töltve, akkor a számla nyelve
(üres, magyar, Szlovák-magyar pl.)
(nem kötelező)

Currency
Ft, HUF, EUR  vagy USD
(nem kötelező, Ft az alapértelmezett)

Salesman
Üzletkötő neve
(nem kötelező)

PreviousOrderNumber
Előző megrendelés, szállítólevél 
sorszáma, ha kell
Pl. ellenoldali sorszám



Mező neve Leírás

/Order-Header Főelem bezárása

Order-Parties Főelem a felek adataival

Buyer Főelem a vevő adataival

ILN Azonosítószám, ha van

Name Vevő neve

City Vevő települése

ZIP Vevő irányítószáma

Address Vevő címe

E-mail Kapcsolattartó e-mail címe

Telefon Kapcsolattartó telefonszáma

Contact Kapcsolattartó neve

DeliveryName Szállítási címhez tartozó név, ha más

DeliveryCity Szállítási cím települése

DeliveryZIP Szállítási cím irányítószáma

DeliveryAddress Szállítási cím

/Buyer Főelem – vevő bezárása

Seller Főelem – Szállító



Mező neve Leírás

ILN Szállító cég azonosítószáma

Name Szállító cég neve

City Települése

ZIP Irányítószáma

Address Címe

E-mail Szállító cég e-mail címe

/Seller Főelem – szállító bezárása

/Order-Parties Főelem – Felek bezárása

Order-Lines Főelem - Bizonylat tételei

Line Főelem a tételekhez

Line-Item Főelem egy tételhez

LineNumber
A tétel sorszáma a bizonylaton belül, 
egytől indulva

EAN Vonalkód

SupplierItemCode Cikkszám

CustomsCode VTSZ szám

ItemDescription
Tétel megnevezése  
CDATA formátummal:
<![CDATA[Tétel neve]]>

ItemNote
Megjegyzés, leírás a tételhez
CDATA formátummal:
<![CDATA[Tétel neve]]>



Mező neve Leírás

VATType
Áfakulcs számokkal: 27
Nem kell százalékjel!

PackageType CU legyen

OrderedQuantity Mennyiség

UnitOfMeasure Mennyiségi egység

OrderedUnitNetPrice Nettó egységár

/Line-Item Főelem bezárása Egy tételhez

/Line Főelem bezárása – Tételekhez

/Order-Lines Főelem bezárása tételek rész

Order-Summary Főelem összegzés

TotalLines Tételek száma (hány tétel van)

TotalOrderedAmount
Tételmennyiségek összege, összeadva 
a mennyiségek összesen

TotalNetPrice Nettó összérték

TotalVAT ÁFA összérték

TotalGross Bruttó összérték

/Order-Summary Főelem bezárása

/Document-Order Főelem bezárása, dokumentum vége

Fontos, hogy a mezőneveknél a kis/nagybetű számít! 



Fontos, hogy 1250-es, Windows (Latin2)-es kódolás legyen, 
ne UTF-8-as! 
Fontos hogy az XML első sora ez legyen:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

Példa:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
- <Document-Order>
- <Order-Header>
  <DocumentType>számla</DocumentType> 
  <OrderNumber>201200001</OrderNumber> 
  <OrderDate>2012.12.09.</OrderDate> 
  <ExpectedDeliverydate>2012.12.17.</ExpectedDeliverydate> 
  <PaymentMethod>Átutalás</PaymentMethod> 
  <Remarks><![CDATA[]]></Remarks> 
  <Note><![CDATA[]]></Note> 
  <PreviousOrderNumber><![CDATA[]]></PreviousOrderNumber> 
  <Language><![CDATA[Magyar]]></Language> 
  <Currency><![CDATA[Ft]]></Currency> 
  <Salesman><![CDATA[]]></Salesman> 
  </Order-Header>
- <Order-Parties>
- <Buyer>
  <ILN>435</ILN> 
  <Name>Nagy Autó Kft.</Name> 
  <City>Budapest</City> 
  <ZIP>1238</ZIP> 
  <Address>Grassalkovich út. 1</Address> 
  <E-mail /> 
  <Telefon /> 
  <Contact /> 
  <DeliveryName /> 
  <DeliveryCity /> 
  <DeliveryZIP /> 
  <DeliveryAddress /> 
  </Buyer>
- <Seller>
  <ILN /> 
  <Name>E-Szoftver Kft.</Name> 
  <City>Budapest</City> 
  <ZIP>1195</ZIP> 
  <Address>Ady Endre út 97-99. F/04.</Address> 
  <E-mail>laszlo@marsalsoft.hu</E-mail> 
  </Seller>
  </Order-Parties>
- <Order-Lines>
- <Line>
- <Line-Item>
  <LineNumber>1</LineNumber> 
  <EAN /> 
  <SupplierItemCode /> 
  <CustomsCode>5829</CustomsCode> 
  <ItemDescription><![CDATA[E-Számla szoftver frissítési és jogkövetési díj 1 évre]]></ItemDescription> 
  <ItemNote><![CDATA[]]></ItemNote> 
  <VATType>27</VATType> 
  <PackageType>CU</PackageType> 
  <OrderedQuantity>1</OrderedQuantity> 
  <UnitOfMeasure>év</UnitOfMeasure> 
  <OrderedUnitNetPrice>13200</OrderedUnitNetPrice> 
  </Line-Item>
  </Line>
  </Order-Lines>
- <Order-Summary>
  <TotalLines>1</TotalLines> 



  <TotalOrderedAmount>1</TotalOrderedAmount> 
  <TotalNetPrice>13200</TotalNetPrice> 
  <TotalVat>3564</TotalVat> 
  <TotalGross>16764</TotalGross> 
  </Order-Summary>
  </Document-Order>


