Tietueen rakenne yksinkertaistettuna
<Order id=”1”>
<OrderNumber>1</OrderNumber>
<OrderStatus>Open</OrderStatus>
...
<Documents>
<Receipt>..</Receipt>
...
</Documents>
<CustomerInformation>
<FirstName>..</FirstName>
...
</CustomerInformation>
<ShippingAddress>
<FirstName>..</FirstName>
...
</ShippingAddress>
<Products>
<Product>
<ProductName>..</ProductName>
...
</Product>
<Product>..</Product>
...
</Products>
</Order>

Kenttien kuvaukset
Alla olevassa taulukossa attribuutit on eroteltu @-merkillä, joten esimerkiksi ”Order @id” tarkoittaa <Order id=”1”> tagilla olevaa id-attribuuttia.
Kenttä
Order
Order @id
<Order> elementin sisältö:
OrderNumber
OrderedAt
OrderedAt @timestamp
OrderStatus
OrderVersionID
OrderLanguage
Comments
PaymentMethod
PaymentMethod @PaymentID
PaymentReference
PaymentStatus
ShippingMethod
ShippingMethod @ShippingID
ShippingWeight
ShippingPackages
ShippingReference
Documents
- Receipt
- DispatchNote

Kentän kuvaus
Tilauksen sisältävä elementti.
Tilauksen numero

- StreetAddress
- ZipCode
- City
- Country
- Email
- Email @allowMarketing
- Phone
- Phone @allowMarketing
- IPAddress
- CustomerGroups
-- CustomerGroup
-- CustomerGroup @id
ShippingAddress
- FirstName
- LastName
- Company
- StreetAddress
- ZipCode
- City
- Country
- Email
- Phone
Products

Tilauksen numero
DATETIME muotoinen aikaleima
UNIX Timestamp muotoinen aikaleima
Tilauksen tila: Open, Shipped, Cancelled tai Unknown
Verkkokaupan (kieli)versio, josta tilaus on tehty
Kieli, jolla tilaus on tehty
Tilauksen lisätiedot, jotka asiakas on täyttänyt oston yhteydessä
Maksutavan nimi
Maksutavan uniikki id
Maksun viitenumero
Maksun tila: Paid tai Open
Toimitustavan nimi
Toimitustavan uniikki Id
Toimituksen paino kiloina
Toimituksen pakettien määrä. Yleensä arvona 1 mutta voi vaihtua tilauksen käsittelyn yhteydessä.
Toimituksen seurantakoodi tai vastaava (päivittyy toimituksen yhteydessä)
Documents -elementin alta löytyy linkit tilauksen PDF-muotoisiin dokumentteihin.
Linkki kuittiin
Linkki lähetyslistaan. Mikäli tilauksen osoitekortti tulostetaan logistiikkaintegraation kautta, niin ensimmäinen
tulostus tekee myös EDI-kutsun ja tallentaan ShippingReference-kenttään tilauksen seurantakoodin.
Linkki osoitekorttiin
Linkki Klarna laskuun. Tilauksella voi olla useita Klarna maksutapahtumia, jolloin elementtejä tulostetaan useita.
Laskun lataaminen aktivoi laskun tai tulostaa aikaisemmin aktivoidun. Klarna laskut ovat saatavilla rajoitetun ajan
aktivoinnin jälkeen.
Linkki laskuun (voi olla useita)
Asiakkaan tiedot sisältävät elementti
Rekisteröityneen asiakkaan numero verkkokaupassa
Rekisteröityneen asiakkaan tietoihin tallennettu ”Asiakasnumero ulkoisessa järjestelmässä”
Etunimi
Sukunimi
Yrityksen nimi
Yrityksen ALV-tunnus tai vastaava. Tunnisteen muotoa ei ole vakioitu, mutta Eurooppalaisten yritysten osalta
tunnuksen voimassaolo validoidaan Euroopan komission tietokantaa vasten.
Katuosoite
Postinumero
Kaupunki
Maa
Sähköpostiosoite
Onko sähköpostimarkkinointi sallittua: true tai false
Puhelinnumero
Onko tekstiviestimarkkinointi sallittua: true tai false
Asiakkaan IP-osoite
Elementti sisältää tiedon asiakasryhmistä, joihin rekisteröitynyt asiakas kuuluu
Asiakasryhmän nimi
Asiakasryhmän uniikki id
Toimitusosoitteen sisältävä elementti
Etunimi
Sukunimi
Yrityksen nimi
Katuosoite
Postinumero
Kaupunki
Maa
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilauksen tuotteet sisältävä elementti

<Products> elementin sisältö:
Product
- ProductID
- ProductID @PaymentID
- ProductID @ShippingID
- ProductName
- Variation
- Options
- Options/Option
- Options/Option @name
- Options/Option/Choice
- Options/Option/Choice @download
- Code
- UnitPrice
- UnitPrice @vat
- UnitTax
- Quantity
- Total
- TotalTax
- Shipped
- Shipped @ShippedAt
- Supplier
- Supplier @id
- SuppliersCode
- Categories
- Categories/Category
- Categories/Category @id
- Campaign
- Campaign/CampaignID
- Campaign/CampaignCode
- Campaign/NormalUnitPrice
- Campaign/NormalUnitTax

Tuotteen tiedot sisältävä elementti
Tuotteen yksiköllinen id, PAYMENT tai SHIPPING.
Maksutavan yksiköllinen id, kun ProductID arvona on PAYMENT
Toimitustavan yksiköllinen id, kun ProductID arvona on SHIPPING
Tuotteen nimi
Variaation nimi
Räätälöitävän tuotteen valinnat
Valinnan tiedot sisältävä elementti. Valintoja voi olla useita, jolloin jokaiselle valinnalle tulee oma Option -tieto.
Valinnan otsikko
Valittu arvo, yhdellä kysymyksellä voi olla useita kenttiä (monivalinta)
Linkki räätälöinnin tiedoston lataukseen
Tuotenumero
Yksikköhinta, jolla tuote on myyty
Verokanta
Veron määrä yksikköhinnassa
Tilattu määrä
Yhteishinta
Yhteishinnan sisältämä veron määrä
Toimituksen tila: true tai false
Toimituksen aika DATETIME muodossa
Tuotteen toimittajan nimi
Tuotteen toimittajan yksilöllinen id
Tuotteen toimittajan tuotenumero
Tuoteryhmät, joihin tuote kuuluu
Tuoteryhmän nimi. Jos tuote kuuluu useaan ryhmään, niin Category-elementtejä on useita
Tuoteryhmän yksiköllinen id
Kampanjan tiedot, jos kyseessä on alennuksessa ollut tuote
Kampanjan yksilöllinen id
Kampanjan koodi
Normaalihinta
Normaalihinnan arvonlisäveron määrä

- AddressLabel
- KlarnaInvoice

- Invoice
CustomerInformation
- CustomerID
- ExternalCustomerNumber
- FirstName
- LastName
- Company
- BusinessID

