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Hej Anne
 
Jeg håber, du kan hjælpe mig?
 
Jeg kan ikke finde en nærmere beskrivelse af formatet til implementering af  tilgængelighedsdata og udveksling af køreplaner. Henvisningerne i Jeres notater er:
For tilgængelighedsdata:

IEC 62325-451-7 – Planned Resource Schedule
IEC 62325-451-7 – Resource Schedule Confirmation

 
…og udveksling af køreplaner (identisk med ovenstående):

IEC 62325-451-7 – Planned Resource Schedule
IEC 62325-451-7 – Resource Schedule Confirmation  

 
Når jeg søger generelt på nettet IEC, får jeg kun til og med IEC 62325-451-6 – ikke 7.
 
Jeg savner også eksempler på både tilgængelighedsdata og køreplan. Både på det format, vi forventes at sende til Jer, samt bekræftelse/afvisning.
 
Måske det ønskede findes/vil komme i bilagene, der henvises til i nedenstående. Er der i givet fald en tidshorisont for, hvornår det vil være klar?
 
Jeg har søgt med udgangspunkt i nedenstående:
 
Vejledning til forskrift F, 20. juli 2020:
 
Af side 5 fremgår det:
Til forskriften hører tre dokumenter, der understøtter og uddyber centrale afsnit.
Det drejer sig om følgende bilagsrapporter:
1. Syntaks og struktur i EDI-meddelelser. En beskrivelse af den anvendte syntaks og struktur for XML- og EDIFACT-meddelelserne.
2. Kvitteringsprincipper og -regler. En beskrivelse af kvitteringerne anvendt i EDI-udvekslingen gældende for XML og EDIFACT.
3. Den danske rollemodel (gælder kun for elmarkedet). En definition af roller og aktører i det danske elmarked. Bilaget indeholder en figur, der præsenter
relationerne i mel-lem aktører i elmarkedet.
 
Af side 10 fremgår følgende:

En forklaring til de to dataformater samt syntaksen og strukturen er beskrevet i detaljer i bilaget ”Syntaks og struktur i EDI-meddelelser”.
Her kan jeg kun finde beskrivelsen af xml-formatet fra 2011.
 
Af side 10 fremgår følgende:

Den detaljerede beskrivelse af regler og principper for fejl og kvitteringer fremgår af bilaget ”Kvitteringsprincipper og -regler”.
Her kan jeg kun finde beskrivelsen fra 2007
 
I øvrigt
Linket, samme side, www.ebix.org/Documents/ebIX_Common_rules_and_recommendations_v1r1C.doc virker ikke; men det ser ud til, at det er
fordi, der er kommet en ny version:
https://mwgstorage1.blob.core.windows.net/public/Ebix/ebIX_Common_rules_and_recommendations_for_use_of_EDIFACT_v1r3B_20180605.pdf
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