215 Ordliste STAND
Søkebegrep

Definisjon/forklaring

Batch

Ingen entydig definisjon, men kan best defineres som en mengde som naturlig hører sammen enten grunnet innsatsfaktorene eller
produksjonsprosessen. Er normalt en produksjon som har samme holdbarhetsdato , og bruker det samme partiet med innsatsfaktorer/råvarer

Batch/lot-nummer

Et unikt nummer som identifiserer en Batch

Beholdningsstyrt
sortimentsendring
Blandingspall

Innebærer at utgående vare selges til beholdning er på et lavt nivå eller sluttsolgt og at salg av ny vare starter deretter.

Brekkasje

Skade som oppstår på produkter og/eller emballasje under lagring, transport eller annen håndtering

Crossdock

Distribusjonsform. Vanligvis brukt på enkelte kjølte produkter. Innebærer at leverandør pakker varene per kunde, som deretter hentes og
sammenstilles med øvrige varer til kunden på et transittlager, for utkjøring til sluttkunde
Fjerning av produkter fra sortimentet til en kjede/detaljist

Delisting
Destruksjon av vare

En pall som består av forskjellige D-pak, eller samme D-pak men med forskjellig batch/lot-nummer eller holdbarhetsdatoer

Distributør

Destruksjon er uskadeliggjøring av avfall på en kontrollert måte i godkjent anlegg. Destruksjon av produkter kan pålegges i vedtak fra Mattilsynet,
for eksempel for å hindre spredning av smittestoffer.
Hvilken måte produkter sendes mellom leverandør og kunde. Distribusjonsformer omfattet av retningslinjer STAND er distribusjon via distributør,
direktelevert til detaljist, samt Crossdock
Ledd mellom leverandør og retailer. Den enhet som oftest kjøper varer fra leverandøren og som holder lager av varer før transport til butikk

D-pak

Den enhet av et produkt som en detaljist vanligvis bestiller fra en distributør. Består normalt av et fast antall identiske F-pak.

e2b Faktura

Elektronisk handelsmelding for faktura, definert i et avtalt XML-format. Se www.e2b.no

EAN-13 strekkodesymbol

Strekkodesymbol som brukes på F-pak for å angi GTIN på produktet

EANCOM

Elektronisk meldingsformat for handelsmeldinger utviklet av GS1, basert på EDIFACT-standard

EDI
EDI Faktura

EDI (Electronic Data Interchange) er elektronisk overføring av strukturerte data mellom organisasjoner. Det brukes til å overføre elektroniske
dokumenter eller forretningsdata fra en datamaskin til en annen datamaskin, dvs. fra en handelspartner til en annen handelspartner uten
menneskelig inngripen.
Elektronisk handelsmelding for faktura

EDI Fakturakvittering

Elektronisk handelsmelding for kvittering av mottatt faktura

EDI Ordre

Elektronisk handelsmelding som inneholder en bestilling av produkter

EDI Ordrebekreftelse

Elektronisk handelsmelding som inneholder en bekreftelse på hvilke produkter og mengde som vil bli levert med utgangspunkt i tidligere ordre

EDI Ordrekvittering

Elektronisk handelsmelding som inneholder en bekreftelse på at ordre er mottatt

EDI Pakkseddel

Elektronisk handelsmelding mellom selger og kjøper som beskriver produkter og tilhørende mengder som blir levert.

EDI Pakkseddel Nivå 3

EDI Utvekslingsavtale

Elektronisk handelsmelding for pakkseddel på detaljnivå som inneholder informasjon om alle varelinjer på pall, og SSCC for pallen, som muliggjør
automatsik varemottak
Elektronisk handelsmelding for pakkseddel på detaljnivå som inneholder informasjon om alle varelinjer på pall, og SSCC for pallen som muliggjør
automatsik varemottak, med tillegg av SSCC på Eksponeringsenheter og Kundepakkede paller
Bilateral avtale mellom leverandør og kunde som regulerer EDI samhandling og spesielle forhold vedr bruk og forståelse av EDI-meldingene

EDIFACT

Elektronisk meldingsformat for handelsmeldinger utarbeidet av FN (Forente Nasjoner)

EHF

Elektronisk handelsformat utviklet av DIFI

Eksponeringsenhet

Pall med ett fast antall F-pak, beregnet for eksponering hos detaljist.

Enkel/avansert fakturakvittering
EPD-basen

Elektronisk handelsmelding som brukes for å fortelle avsender at faktura er mottatt (enkel versjon), eller at faktura er mottatt, undersøkt, og
returnert med status på om faktura er akseptert (avansert versjon)
Dagligvarebransjens produktdatabase for utveksling og kvalitetssikring av grunndata. Se www.tradesolution.no/epd

Erstatningsvare

Produkt som etter avtale blir levert i stedet for det bestilte produktet

Distribusjonsform

EDI Pakkseddel Nivå 4

Ex Works
Forbandstabling

Leveringsbetingelse definert i Incoterms. Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til
kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt
bestemmelsested.
Stabling av D-pak på pall hvor alle D-pak er lagt i avvikende mønster i hvert lag på pall for å sikre stabilitet.

Formstabil

Innebærer at forpakningsmaterialet (emballasjen) til en D-pak ikke endrer form eller fasong ved transport, håndtering eller lagring

Forpakningsnivåer

De forskjellige nivåene av ett produkt; F-pak, D-pak og pall, inkl. Samlekartong der denne finnes

F-pak

Den enhet av et produkt som en forbruker kjøper

Frigivelse av vare
Fritt levert

Brukes i relasjon til rutiner ved tilbakekalling/tilbaketrekking. Når en krise er under kontroll, og produktene i markedet trygt kan distribueres i
verdikjeden og selges til forbruker, skal alle involverte parter informeres om dette
Fritt levert betyr at selgeren for egen regning og risiko skal bringe varen helt frem til kjøperen.

Fyllingsgrad

Fyllingsgrad uttrykker forholdet mellom mengde produkt (målt i volum) og emballasjens volum. Utregnes både for F-pak og D-pak

GLN
Grossist

Global Location Number. Et globalt unikt nummer for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner (leverings- og hente-adresser,
kjøreporter, etc) administrert av GS1. Se www.gs1.no/gln
Se distributør

Grunndata

Basisinformasjon om produkter og aktører

Grunndataregistrering

Registrering av grunndata i EPD-basen

Grunnmodul

Utgangspunktet for modulsystemet er en Grunnmodul. Denne har målene 600 mm * 400 mm i grunnflate, og må tilpasses en høyde som på en
Standardpall (Helpall) utgjør 1050 mm eks. pall, 1200 mm inkl. pall.
Koder i strekkoden som brukes til å beskrive og skille de forskjellige informasjonselementene fra hverandre. Vises som tall i parantes i klartekst
under strekkoden
En strekkode for merking av ulik informasjon som GTIN, GLN, SSCC, parti, holdbarhetsinformasjon, etc. De enkelte typer informasjonselementer
identifiseres vha ulike AI'er (Application Identifiers) Eneste tillatte strekkodesymbol på D-pak og Pall
Global Trade Item Number. Et globalt unikt nummer for identifikasjon av produkter. Tildeles av produsent/merkeeier på alle forpakningsnivåer som
F-pak, D-pak og Pall. Med GTIN kan et produkt følges gjennom hele verdikjeden. Administrert av GS1. Se www.gs1.no/gtin

GS1-128 AI
GS1-128 Strekkode
GTIN
Helsefare

Hjørnelister

Helsefare/helsefarlig/helserisiko er en situasjon/tilstand som kan inntreffe hvis en forventet anvendelse av et produkt kan medføre redusert helse
av akutt eller langsiktig karakter for ulike forbrukergrupper.
En hendelse er en oppstått unormal situasjon knyttet til produkter i verdikjeden som representerer en potensiell risiko for forbruker, dyr eller miljø,
bedriftens markedssituasjon eller omdømme.
Lister som settes på hjørnene av pallen for å stive av og beskytte innholdet på pallen.

Holdbarhetsdato

Holdbarhetsmerking på produktet enten Best før dato eller Siste forbruksdag

Informasjonsbredde

Alle grunndata/informasjoner med tilhørende attributter. I STAND er dette brukt i tilknytning til produkter i EPD

Innfasingsmetode

Metode for hvordan et nytt produkt skal erstatte et eksisterende produkt.

Karantene

se sperre en vare/sperring

Kaste en vare
Kontaminering

Aksjonsform ved tilbakekalling/tilbaketrekking. Normalt er det ikke behov for spesialbehandling av produkter som tilbakekalles/tilbaketrekkes. For
disse produktene er det tilstrekkelig at de kastes på stedet på egnet måte.
Forurensning

Krengningsstivhet

Beskrivelse av hvor mye en forpakning tåler uten å endre form eller fasong

Krise

En krise er en hendelse hvor det er en reell risiko for at et produkt som er distribuert gjennom verdikjeden eller lansert på markedet, kan være
skadelig for mennesker, dyr eller miljøet, og/eller ha alvorlig negativ innvirkning på markedssituasjonen og bedriftens omdømme.

Kundepakket enhet

En enhet som en leverandør pakker og merker for levering til sluttmottaker. Brukes ved crossdock

Kundepakket pall

En pall som en leverandør pakker og merker for levering til sluttmottaker. Brukes ved crossdock

Lastbærer

En pall eller en plastkasse for å transportere eller lagre produkter

Lavpall

En Standardpall (som består av identiske Distribusjonsenheter med samme batch-/lot.nr. og holdbarhetsdato) med maks. 60 cm høyde inkl.
lastbærer

Hendelse

Ledetid

Ledetid er tiden mellom initiering og utførelse av en prosess. For eksempel, ledetiden mellom plassering av en bestilling og levering av produkter

Leveranse direkte til detaljist

Distribusjonsform. Produkter leveres direkte fra leverandør til butikk

Leveranse over distributør

Distribusjonsform. Produktene leveres via distributør (grossist)

Leveringsdyktig

Evne til å levere produkter som bestilles fra kunde

Lot

Se Batch

Lot size

Se Batch

Lysåpning

Åpningene på en pall for gaflene på en truck eller jekketralle

Mellomlagspall

En pall som benyttes for å skille lag av forskjellige produkter på en blandingspall

Mellomlagsplate

Plater som skiller forskjellige lag med produkter på en pall

Modulsystem

For å sikre en effektiv utnyttelse av produksjonsfasiliteter, transport, lager og butikksystemer etc. må alle forpakningsnivåer tilpasses
modulsystemet. Det gjelder så vel F-pak, D-pak som pall. Grunnmodulen er 600 mm * 400 mm, og må tilpasses en høyde eks. pall på 1050 mm
(1200 mm inkl pall)
Brukes ved måling av servicegrad. Måltallene er definert og beskrevet på en slik måte at de kan brukes av både kunde og
leverandør for oppfølging av hverandres ytelser.
Definisjonen er forankret i EC 178/2002, § 2, men er noe forenklet.
Med næringsmiddel menes ethvert produkt som kan forventes å bli spist av mennesker.
Næringsmidler omfatter ikke:
• Fôr
• Levende dyr
• Avlinger før de er høstet
• Kosmetikk
•
Tobakk
produkter
Siste
frist og
fornarkotiske
når en ordre
kan mottas for at den skal bli behandlet og inngå i avtalt leveranse

Måltall
Næringsmidler

Ordrestopptid
Ordretype
Industriordre/representantordre

Ordretype som sendes i EDI Ordre-melding, og som betyr at ordren er tatt opp av leverandørens representant på vegne av distributør/detaljist

Ordretype Prognose
Overheng

Ordretype som sendes i EDI Ordre-melding, og som betyr at ordren er å betrakte kun som en prognose, og at den senere vil bli etterfulgt av en
konkret ordre
Den delen av innholdet på en pall som går utover pallens flate

Pall (med varer)

Den enhet av et produkt som en distributør vanligvis kjøper fra en leverandør. Består normalt av et fast antall identiske D-pak.

Pallebein

Klossene i hjørnene og midt på langsiden på en pall

Pallemønster

Mønster for hvordan D-pak er stablet på en pall

Pallplasser

Det antall plasser (gulvareal) som opptas i transport eller lagring av paller

Pallutvekslingsordning

Løsning for regnskap av paller Se www.nlpool.no

Pipeline fill

Å fylle opp verdikjeden med produkter slik at de er tilgjengelig ved lansering

PRICAT-melding

En EDI-melding for å muliggjøre overføring av informasjon om prising og katalogdetaljer for varer og tjenester som selger tilbyr til en kjøper.

Primæremballasje

Produktets egen emballasje

Produktpresentasjon

Møte mellom kjede og leverandør hvor produkter med tilhørende informasjon blir presentert før kjeden bestemmer seg for å ta inn produktet eller
ikke.
Definisjonen er forankret i EC 178/2002, Artikkel 3, men er noe forenklet. Med risiko menes sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og
konsekvensen hvis hendelsen inntreffer.

Risiko
Risikoanalyse

Vurdering av risiko, for eventuelt å beslutte tiltak om det er behov for det. Brukes ofte i forbindelse med sporing, tilbakekalling eller tilbaketrekking

Samlastingsterminal

Terminal hvor produkter fra forskjellige leverandører som pakkes sammen for å transporteres sammen til et leveringssted

Samlekartonger

Forpakningsnivå mellom D-pak og Pall for ett produkt. Brukes der D-pak i seg selv er for liten til å kunne håndteres i logistikken på en effektiv måte

Sekundæremballasje

Emballasje som produktet er plassert i for beskytte produktets egen emballasje

Servicegrad

Servicegrad er den enkelte aktørs evne til å levere avtalt mengde, til avtalt tid

Sikkerhetsfaktor

For å komme frem til maksimalt tillatt topplast for en emballasjeenhet og for en pall med enheter, må det tas hensyn til alle forhold som har med
design, materiale og bruksområde å gjøre. Dette skjer i praksis ved at beregnede verdier reduseres med en prosentvis reduksjon for forskjellige
forhold som svekker emballasjen. I tillegg brukes en sikkerhetsfaktor avhengig av transportforhold som skal kompensere for eventuelle uforutsette
påvirkninger som emballasjen og pallen kan bli utsatt for på sin vei.

Slavepall

En pall som benyttes som lastbærer for flere 1/2-, 1/3- eller 1/4-paller og utgjør da den eneheten som transporteres

Sluttkunde/sluttmottaker

Brukes vanligvis ifm. EDI, og angir hvem som er den endelige mottaker av en leveranse

Sortiment

Sortiment. Benevnes gjerne gjennom sortimentsbredde, som er antall vare- eller produktgrupper og sortimentsdybde, som er antall varianter i den
enkelte vare- eller produktgruppe som tilbys
Sortimentsendringer inkluderer inn- og utfasing av produkter, både nyheter og kodeendringer/endret listing.
Vareforsyning av eksponeringsenheter og kampanjer omfattes ikke
Eksempler på Sortimentskoding; Kantsortiment, Grunnsortiment, Kjedespesifikt sortiment, Profilspesifikt sortiment

Sortimentsendringer
Sortimentskoding
Sperre en vare/sperring
Sporbarhet
Sporbarhetsinformasjon/
sporingsinformasjon
Sporing
SSCC

Dersom det oppstår en hendelse hvor man ikke vet hvorvidt dette er en krise eller ikke, kan de aktuelle produktene sperres for videre distribusjon i
påvente av mer informasjon knyttet til hendelsen (laboratorieprøver og lignende).
Definisjonen er forankret i EC 178/2002, Artikkel 3 og 18, men er noe forenklet. Sporbarhet er muligheten til å spore og følge næringsmidler, fôr,
matproduserende dyr eller stoffer som skal bli, eller forventes å bli, inkludert i et næringsmiddel eller fôr, gjennom alle faser av produksjonen,
behandlingen og distribusjonen.
Informasjon som må finnes og gjøres tilgjengelig for at et produkt skal kunne spores gjennom hele verdikjeden
Se sporbarhet

Stablebar

Serial Shipping Container Code. Et globalt unikt nummer for identifikasjon av en pall, transportenhet, logistisk enhet, etc. Er mest brukt på Pall.
Administrert av GS1
Distribusjonsenhet skal kunne stables uten at det går ut over stabiliteten

Stablevekt

Se Topplast

Standardpall

En pall som består av identiske D-pak med samme batch/lot-nummer og holdbarhetsdato

Strekkfilm

Plast som paller pakkes inn i for at produkter skal holdes på plass

Søylestabling

Stabling av Distribusjonsenheter på pall hvor alle Distribusjonsenhetene er søyler og man kan ikke behøver å ta av enhetene i lag.

Tidsstyrt

Tidsstyrt sortimentsendring innebærer at det settes en dato for salgsstart av vare.
Tidsstyrt sortimentsendring velges når beholdningsstyrt ikke er optimal, f.eks ved innfasing av vare som gis tung salgsstøtte eller hvor varens
fysiske egenskaper forutsetter ombygging av hylle.
Ved tidsstyrt innfasing skal aktuelle grossistlager og butikker fylles opp samtidig.
Tidsrom for når avtalte oppgaver og handlinger skal finne sted

Tidsvindu
Tilbakekalling
Tilbaketrekking
Toleransegrense
Topplast

Definisjonen er forankret i Direktiv 2001/95/EC.
Tiltak som har som mål å oppnå retur av et farlig produkt som allerede er levert eller gjort tilgjengelig for forbrukeren av leverandøren eller
distributøren
Definisjonen er forankret i Direktiv 2001/95/EC.
Med Tilbaketrekking menes tiltak som skal forhindre distribusjon, fremvisning og tilbud av et produkt som er farlig for forbrukeren
Tillatt avvik på ett oppgitt mål eller en oppgitt vekt.

Transittlager

Å forstå som vekten av det en pall med produkter tåler å ha plassert oppå seg, uten at produktene ødelegges eller mister form/fasong (se
formstabil).
Distribusjonslager hvor kundepakkede enheter og paller splittes og sendes videre til sluttmottaker

Transportenhet

Enhet (kasse/pall) som transporteres mellom handelspartnere

Type holdbarhetsmerking

Definisjonen er forankret i Matloven.
Hvilken type holdbarhetsmerking som skal benyttes; Best før eller Siste forbruksdag

Ukurans

Ukurans er et uskadet produkt som bare kan forventes solgt til redusert pris.
Ukurans kan skyldes skifte i markedet, konkurranse med nye produkter som bedre dekker samme behov eller redusert interesse for ett produkt

Underheng

Når D-pak stablet på pall ikke dekker hele pallens flate, men etterlater plass rundt produktene

Utfasingsmetode
XML

Metode for hvordan et eksisterende produkt skal utgå av sortimentet. I noen sammenhenger vil dette kunne ha sammenheng med hvordan et
eventuelt erstatningsprodukt skal fases inn i sortimentet
eXtensible Markup Language - I STAND brukes dette som et samlebegrep på format for utveklsing av elektroniske handelsmeldinger

Ytteremballasje

Samlebegrep for D-pak og Pall

Ører

Utstikk på pakning for å gjøre de mer stabile ved stabling/sammenstilling

