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Inledning

Digital transformering har en 
enorm betydelse i alla branscher 

men kanske mer än andra i 
branscher som tillverkningsindustri, 
transportlogistik och detaljhandel. 
Dessa branscher har – trots att 
de egentligen endast handlar om 
fysiska produkter – bland de som 
förändras mest och snabbast. 

Mobil kommunikation, enklare 
handhavande och smarta sensorer 
och verktyg förändrar hur produkter 
är skapade, distribuerade och 
levererade.

Kunderna vill ha produkten snabbare 
och vill ha mer information om köpet 
direkt. 

Sammanfattning

Utmaningar

• Kunder kräver mer information och transparens samtidigt som leverantörskedjornas komplexitet ökar
• Krav på kortare introduktionstid för produkter, samtidigt som leverantörskedjan blir alltmer distribuerad 

och komplex
• B2B/EDI kräver mer tid och administration än vad organisationen är villig att bidra med

Rekommendationer

• Använd “API-först” strategi och skapa ett applikationsnätverk som hanterar både API-baserad integration 
såväl som äldre B2B/EDI-baserad i samma plattform

• Använd ”API-wrappers” för att skapa och publicera REST-APIer av befintliga EDI-flöden och dokument på 
ett nytt, säkert och mera tillgängligt sätt

• Skapa en microservices-baserad miljö för både befintliga som nya EDI-flöden som därmed blir bättre och 
billigare att förvalta samt snabbare att utveckla

Man måste kunna vara ”på 
tårna”ständigt, beredd på snabba 
förändringar i produkt, leverans och 
marknad utan att kundupplevelsen 
störs av dåliga leveranser eller 
bristande information. Kunden 
tolererar inte förseningar pga 
undermålig leverantörskedja längre, 
då ändrar de sig och väljer en annan 
leverantör istället. 

Att denna typ av konkurrenssituation 
är ”det nya normala” för väldigt 
många företag är tydlig, och kommer 
säkert att bli det för dem som inte 
upplevt det ännu pga den digitala 
transformationen av samhället. 

Vad som är mycket mindre tydligt är 
hur man ska skapa den snabbrörliga, 
effektiva verksamhet man vill ha i 
ständig innovation, samtidigt som 
man vill behålla äldre väl inarbetade 
system och protokoll. 

De flesta organisationer litar på att 
en central IT-avdelning ska leverera 
vad som behövs för denna digitala 
transformation, men kraven från 
verksamheten överskrider väldigt 
ofta IT-avdelningens förmåga att 
leverera alla lösningar i tid och inom 
den budget de har. 
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Som visas i ovan illustration – med ett konstant tryck på IT-avdelningens budget är IT-avdelningens förmåga 
att leverera innovativa lösningar i bästa fall konstant, medan kraven på leverans av snabba innovativa 
lösningar av digital transformationskaraktär, som att öka leverantörsoberoende och tillfredsställa kundernas 
ändrade behov och köpvanor ökar med accelererande takt.

För detaljhandel, tillverkningsindustri och transportlogistik, är de problem associerade med de gamla EDI-
protokollen en bromskloss i utvecklingen. Allt eftersom man får fler och fler affärspartners i sitt EDI system 
får man fler och fler olika protokoll, och mappningar att förvalta och upprätthålla. Många IT-avdelningar 
är egentligen fullt upptagna med att bara hålla dessa system vid liv, snarare än att leda den digitala 
transformationen. Detta innebär en direkt risk för organisationen som helhet.

Digital transformation och den snabbrörliga leverantörskedjan
Genom att se på vad de framgångsrika inom detaljhandels-, tillverkningsindustris- och transportlogistikbranscherna 
gör kan man se följande samband:

1. De är snabbare på att leverera en ny produkt till marknaden. Alla vill vara lyhörda och snabba på att reagera på kundernas 
ändrade behov.  

2. De är snabbare på att reagera på produktions- och leverantörsförändringar. Oavsett om det är förändrade råvarupriser som leder 
till ett leverantörsbyte, eller kundernas preferenser av en specifik produkt som driver fram ändrade produktionsbehov är det de 
organisationer som snabbt kan identifiera och anpassa sig till detta som är vinnarna.   

3. Leverera ”operational excellence”. Att klara tightare marginaler, ökad konkurrens och minskade over-head kostnader tvingar 
fram en effektivare organisation. 

För att säkerställa vinstfaktorerna ovan, kan man se att dessa framgångsrika organisationer också har gemensamt när 
det gäller leverantörskedjeteknologi, och då speciellt B2B/EDI:

1. Minskad tid att implementera en ny partner. (partnerimplementation, mappning, affärslogik). Normalt sett, när man inleder ett 
partnerskap med någon affärspartner är tiden som åtgår att implementera B2B/EDI kommunikation, mappning, affärsprofiler 
m.m. oftast räknat i veckor om inte månader. Är detta dessutom outsourcat till en VAN-leverantör kan det vara ett stort svart 
hål, där man inte har någon insyn eller förmåga att påverka. I en värld där snabbhet räknas som en affärskritisk faktor, kan tiden 
att implementera en ny leverantör vara väldigt avgörande.

2. Minskad tid spenderad på att ändra partnerkonfigurationer. Allt ändrar sig. Affärscenarier ändras. Kundbehov ändras. De 
leverantörer vi litar på idag kanske inte finns imorgon, men kunden vill fortfarande få sin vara snabbt och säkert. Att kunna 
förändra partnerkonfigurationen snabbt, enkelt och säkert är vad IT-avdelningen måste kunna leverera.

3. Minskad risk genom minskat beroende av en föråldrad och kanske specialanpassad ”nod-till-nod” B2B/EDI-lösning. EDI-
teknologi 20-30 år gammal, vilket gör att de EDI-lösningar de flesta organisationer har också är 20-30 år gamla. De är antingen 
specialanpassade system som har bättrats på enligt lager-på-lager metoden över tid, eller dedikerade system där leverantören 
inte längre investerar särskilt aktivt i utvecklingen av produkten.
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Bromsar EDI din organisation? 

EDI är, på många sätt, en direkt förlängning av 80-tals teknologi. När 
faxen konkurrerades ut av EDI som global affärsmeddelandestandard 
var det en revolution i många branscher, men på samma sätt som 
fax - printade på thermal-transfer-papper - är förlegade idag är EDI 
förlegat i den nya globalt uppkopplade 24/7 affärsekonomin. 

Över tid har många EDI-standarder blivit så uppluckrade 
och inkonsekventa att hela idén med en global standard för 
affärsmeddelanden där det var enkelt att kommunicera med vem som 
helst har förvandlats till att varje anslutning måste specialanpassas 
eller i vart fall konfigureras för sig.

EDI-meddelanden är inte koncisa utan verbosa, anpassade för batch-
processering vilket var den metod de skapades för och är därmed 
egentligen inte speciellt lämpliga för den real-tids processering som 
dagens marknader kräver.

B2B system som sänder och tar emot EDI meddelanden är 
integrerade i en ”nod-till-nod” struktur snarare än i en plattform 
vilket gör dem svårare att förvalta och underhålla, därmed ytterligare 
ökande kraven på en redan ansträngd central IT-avdelning. 

API-först konnektivitet och EDI

När EDI började användas var leverantörskedjorna betydligt enklare 
än vad de är idag. Nu, på grund av globaliseringen och mera 
specialiserad tillverkning m.m. kan en leverantörskedja ofta innefatta 
ett hundratal eller fler leverantörer, som när priser förändras, nya 
marknader öppnas eller liknande måste snabbt kunna förändras. 
Verksamheterna vill ha fullständig kontroll över dessa skeenden 
eftersom detta är avgörande för verksamhetens strategi, lönsamhet 
och överlevnad. 

Men, trots att dagens krav och EDIteknologins förmåga att 
tillfredsställa dessa inte överensstämmer med varandra, finns det 
betydande investeringar gjorda i EDI, och dessa kommer inte att 
skrotas på länge. Av detta följer att, för att vara framgångsrik, måste 
en modern arkitektur kunna båda erbjuda det nya API-baserade 
tillvägagångssättet samtidigt som man tar tillvara på de gamla 
investeringarna gjorda i EDI. 

Att skapa Operational 
Excellence med B2B/EDI

En tillverkare av telekomutrustning 
använde en äldre 
meddelandestandard kallad 
RosettaNet, och tvingade sina 
leverantörer att anpassa sig till 
detta, med följd att det kunde ta 
upp till ett år att implementera en 
ny leverantör. Det är svårt att göra 
affärer och skapa något värde i 
ett partnerskap när man måste 
vänta ett år innan orderflöden 
fungerar, och produkter kan 
skeppas. Så verksamhetens krav 
på ett effektivare, snabbare och 
mer flexibelt sätt att implementera 
en ny partner - utan att blanda in 
IT-avdelningen för att upprätta 
kommunikation eller ändra någon 
mappning – steg. Vad de krävde 
vara att varje affärsenhet skulle 
själva kunna svara på ett snabbt 
och responsivt sätt. De behövde, 
och krävde, mer kontroll över 
processen och de har insett att det 
finns väldigt mycket att vinna på att 
snabbt kunna implementera en ny 
partner och förändra en nuvarande. 

De använder nu en strategi av API-
först utveckling, där första fasen 
är inledd genom interna APIer som 
skapats för att hantera RossettaNet-
data och -meddelanden internt. När 
dessa är fullt ut implementerade 
kommer nästa fas genom att göra  
av vissa dessa publika så att de 
leverentörer som kan hantera APIer 
implementeras den vägen istället 
för den gamla RosettaNet-EDI-
standarden, därigenom minskar 
tiden och specialistbehovet högst 
betydligt för att implementera en ny 
partner.

Tanken är att behålla strukturen 
med en uppsättning APIer där 
vissa är endast interna, medan 
andra är publika, allt inom en 
säker och stabil miljö som tillåter 
snabba förändringar i verksamhet, 
leverantörer och kunder.
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Mulesofts arbete med detaljhandels-, tillverkningsindustris- och transportlogistikbranscherna 
visar att det är möjligt att skapa innovation och differentiering, trots de hinder som finns 

inom B2B/EDI. Dessa organisationer använder sig av en API-först- och microservicesbaserad 
strategi och taktik för att skapa en plattform som verkligen stöder innovation.

Det finns två distinkta taktiker:

REST APIer i ”visualiseringslagret” För många organisationer behöver inte B2B/EDI vara det primära sättet 
att kommunicera med sina externa leverantörer och partners. Nya leverantörer och distributörer föredrar 
betydligt modernare teknologier om de får välja. Dvs att göra ett PO-anrop till ett REST API istället för att 
skapa och skicka ett X12 850 PO meddelande. I dessa fall kan organisationen bli betydligt bättre på att 
snabbt agilt agera genom att ”wrappa” den äldre existerande EDI lösningen i ett REST API och därigenom 
göra det mycket lättare för den nya partnern att ansluta sig utan besväret att skapa en fungerande EDI-
koppling. 

Återanvändningsbara APIer i ”processlagret”. I de fall organisationen måste fortsätta med B2B/EDI av 
praktiska eller ekonomiska skäl, kan man fortfarande skapa innovation och vinst genom en microservices-
baserad arkitektur där man skapar små återanvändbara komponenter av affärslogik såsom gemensam 
validering av meddelanden, sammanslagning och uppslag i processering m.fl. för att undvika upprepning 
av redan gjort arbete, och därmed minska tiden att implementera en ny kund eller leverantör.

Detta leder till en bredare API-först konnektivitet. API-först strategin 
är multi-lagrad och skalar IT kapacitet genom att skapa modulära 
komponenter, decentraliserad styrning av applikationsutveckling och 
återanvändningsbara tillgångar. Det är en fundamentalt annorlunda It-
styrningsmodell som ger möjlighet till decentraliserad access till data 
och system, utan att minska säkerheten. 

Med API-först konnektivitet använder man gärna en 
metod i tre steg:

1. Interface: presentation av data på ett förvaltningsbart och säkert 
sätt via APIer.

2. Orkestration: Applicering av affärslogik på data, såsom 
transformationer och berikning.

3. Konnektivitet: Access till ursprungsdata, antingen från egna fysiska 
system eller externa tjänster.

“En av Mulesofts Anypoint 
platforms största fördelar är att 
den inte bara sänker kostnaden 
för en partner att ansluta, den 
sänker kostnaden för oss att 
erbjuda anslutningen. Kostnader 
är den största anledningen 
till att många mellanstora 
organisationer inte har den 
konnektivitet de borde – det har 
varit svårt att förverkliga detta 
lönsamt och effektivt. Anypoint 
platform minskar våra kostnader 
att erbjuda anslutningar 
avsevärt.” – Eric Rempel, CIO, Redwood logistics
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Systemlager – bakomliggande system såsom ERP, faktureringssystem, CRM, produktdatabaser och 
liknande finns oftast inte tillgängliga då de är svåra att tillgängliggöra på ett enkelt och samtidigt säkert 
sätt. APIer förändrar detta, då de döljer komplexiteten för användaren. Dessa systemAPIer ger användaren 
access till detta data, ofta i ett kanoniskt format, samtidigt som det ger en isolation mellan användaren 
och systemet mot förändringar i systemen, rationalisering i organisationen m.m. Dessa APIer ändras säl-
lan och bör förvaltas och ägas av central IT pga de bakomliggande systemens betydelse.

Processlager – de affärsprocesser som påverkar detta data bör vara isolerade från både ursprungssys-
temen såväl som de vägar datat är tillgängliggjort. Till exempel, i en inköpsorderprocess finns det vissa 
delar som är gemensamma oavsett språk, valuta, produkt, ordermetod och så vidare, dessa bör vara en 
återanvändningsbar komponent som kan utnyttjas av alla som har med inköpsorder att göra. Dessa APIer 
uträttar specifika funktioner och skapar access till icke-central data och bör därmed skapas och ägas av 
antingen central-IT eller en verksamhetsstyrd IT-utvecklingsavdelning.

Visualiseringslager – Data är numera konsumerad via en mängd olika kanaler, alla som behöver tillgång 
till samma data men i olika format. Till exempel kommer ett butiks-POSsystem, en e-handelssite, och en 
mobilapp alla kräva access till samma kunddata, men i vitt skilda format. VisualiseringsAPIerna möjliggör 
detta genom att transfomera eller rekonfigurera datat så att den kan konsumeras av den tänkta konsu-
menten enkelt.

API-först konnektivitet föreslår en 3-lagrad arkitektur med följande komponenter:

Tillgänglighet 
& ägande

VisualiseringsAPIer
(specialbyggda APIer för appar)

ProcessAPIer
(orkestrerbara,  koreografieringsbara APIer och microservices)

SystemAPIer
(modernisering av äldre system, anslutning till externa system som SaaS, via APIer, web services, eller annan metod)
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Jämfört med en ren EDI-växel, ger en API-först ledd strategi en större flexibilitet i anslutningen av olika 
partners, samtidigt som man bibehåller en mycket säker anslutning till ERP och liknande kärnsystem. 

• Visualiseringslager: Olika APIer per kanal, ex. vis. e-handel, SaaS, mobilapp
• Processlager: Olika APIer per affärsprocess, ex.vis. utföra en inköpsorder, kontrollera lagerstatus
• Systemlager: DataaccessAPIer som ”wrappar” nyckeldata i kärnsystem, ex.vis. Masterdata om kunden

Som ett exempel ur detaljhandeln, ett diagram som visar hur EDI kan samexistera med APIer:

I detta exempel använder vi följande APIer:

• Visualiseringslager: EDI850/855 service för de partners som fortfarande använder EDI meddelanden 
sända över AS2 eller FTP, samexisterande med ett CUSTOMER PURCHASE API som tillåter e-handels-
siten att lägga en order

• Processlager: EXEKVERA INKÖPSORDER exekverar inköpsordern, och kollar relevant data som exem-
pelvis lagerstatus, kredit m.m.

• Systemlager: ERP ACCESS API skriver inköpsordern i ERPsystemet

De arkitektoniska fördelarna av denna strategi är uppenbara: man abstraherar en komplex miljö till en 
mycket enklare vilket ger lägre kostnader och förmåga till snabbare förändringar. Alla kanaler kan använda 
samma affärslogik, vilket gör att en ny partner kan snabbt implementeras då det endast behövs upprätta 
kommunikationen med något av APIerna i visualiseringslagret för att kunna utföra ett köp. 

API-först konnektivitet föreslår en 3-lagrad arkitektur med följande komponenter:
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Fördelarna av en API-först strategi, 
applikationsnätverk och B2B kommunikation
En API-först ledd transformering av traditionell EDI har andra fördelar 
också, den leder till en microservices-baserad processering av 
affärslogik vilket ger fördelar för hela IT infrastrukturen, inte bara 
B2B-delen. Idéen med att skapa mindre, snabbrörliga enheter av 
affärslogik, processer och teknologi – och göra dessa enheter 
återanvändningsbara och åtkomliga för alla samtidigt som 
man fortsätter att ha kontroll och stabilitet är den nya visionen; 
applikationsnätverket

Ett applikationsnätverk möjliggör skapandet av mindre enheter 
av verksamhetsutvecklare kring vissa specialområden inom en 
organisation. Det ger alla möjligheten att ta åt sig ”self-serve”-
teknologi och data och ger IT-avd chansen att skapa och kontrollera 
dessa ”self-service-punkter”. IT-avdelningen levererar inne längre 
projekt till organisationen, utan organisationen definierar sina egna 
projekt baserat på det som IT-avd har gjort tillgängligt. Detta är ett 
kulturellt skifte, då det möjliggör att IT-avdelningens leverans skalas 
tillsammans med IT-behoven inom organisationen på ett sätt som 
inte gick att genomföra tidigare.

Applikationsnätverk uppstår nerifrån och upp i en organisation. Detta 
sker genom att skapandet av återanvändningsbara komponenter 
premieras och uppmuntras. Så fort API-först strategin är på plats är 
den första noden skapad i nätverket. Varje gång någon grupp skapar 
något, ökar nätverket med någon nod till, vilket – över tid – leder till 
ett fullständigt orkestrerbart nätverk av applikationer. 

Plötsligt så levererar inte IT projekt längre, de leder projekten. Dom säkrar kvalitet och 
återanvändningsbarhet av investeringarna samtidigt som de ser till att datasäkerheten upprätthålls. De 
kan därmed också fokusera på viktigare saker än att leverera åter en ny integration mot SalesForce eller 
SAP för en ny partner. Det betyder också att EDI-experter och andra specialister inte behövs varje gång en 
ny partner ska implementeras, utan kan fokusera på de uppgifter, där deras specialistkunskaper verkligen 
gör nytta. Allt med målet att verkligen uppnå ”operational excellence” i varje process.

Mulesoft: Plattformen för API-först strategi

Mulesoft Anypoint Platform är den enda produkt som är byggd för API-först strategi från början vilket 
leder till att verkligen leverera digital transformation. Det är den enda produkt som ger konnektivitet 
via APIer från ax-till-limpa, tjänsteorkestrering och applikationsintegration i en och samma enhetliga 
plattform. Detta ger utvecklare ett verktyg att snabbt ansluta, orkestrera och driftsätta en intern eller 
extern partner. Resultatet är 2-5ggr kortare tid att starta nya initiativ, ansluta system, låsa upp data ur 
gamla system tvärs igenom hela organisationen och dess partners, allt till 30% lägre kostnader.

Mulesoft Anypoint Platform kan dessutom enkelt installeras lokalt ”on premises” eller användas vi moln-
jänst. Plattformen kan till och med användas som hybrid med både lokal- och molntjänst samtidigt. Efter-
som Mulesofts lösningar är enkla att förstå för en utvecklare, krävs det inte långvariga utbildningar vilket 
leder till högre produktivitet.

Det är möjligt att förnya 
och differentiera
trots de begränsningar 
som B2B / EDI kan
förelägga. I framgångsrika 
organisationer gäller 
metoder baserade på APIer 
och microservices som 
bas för deras innovation 
tillsammans med B2B/EDI 
kommunikation.
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Förvandla din verksamhet 

Med Mulesoft Anypoint Platform kan organisationen snabbt gå från traditionell EDI till API-först 
ledd utveckling av B2B utan att för den skull tappa de upparbetade traditionella EDI-kopplingarna. 
Detta ger förbättrad förmåga att snabbt anpassa sig till skiftande förhållanden i affärsmiljön.

Mulesoft Anypoint Platform är en av världens mest använda plattformar och används av 35% av 
alla Fortune 500 företag och organisationer. Det är den enda produkt som betraktas som en le-
dare i alla Gartners Magic Quadrants för integrationsplattformar, såsom On-Premises Integration 
Suites, Enterprise Integration Platform as a Service (IPaaS) och Application Services Governance.

Slutsats

EDI är ett standardiserat meddelandeformat, som har väldigt många dialekter, och är därför 
krångligt och hindrar innovation och snabbrörlighet. Men, med rätt strategi, kan man 

ta vara på de fördelar som finns med EDI genom att abstrahera bort komplexiteten genom 
API-först konnektivitet. Detta leder till sänkta kostnader, enklare att öppna upp för nya kanaler, 
och förbättrade affärsprocesser, vilket gör digital transformation en verklighet i detaljhandel, 
tillverkningsindustri och transportlogistik.   

Om Swedwise

Swedwise har sedan 1990-talet hjälpt kunder att frigöra värdet i deras data. Vårt mål är att ge 
din organisation ett snabbare och mer flexibelt informationsflöde utan att kompromissa med 
säkerheten eller integriteten i befintliga och framtida system. När du jobbar med Swedwise, 
kommer våra certifierade och kompetenta konsulter inom systemintegration, APIer och EDI att 
skapa fullständig säkerhet, tillförlitlighet och kontroll av dina informationsprocesser. Swedwise 
arbetar i många branschvertikaler som bland annat sjukvård, finans, energi, försäkring, logistik, 
fordon, telekom och tillverkning.

www.swedwise.com
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