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Mục đích 

Chuẩn tin điện thương mại (Business Message Standard) nhằm cung cấp những thông tin 

cần thiết để ứng dụng tin điện như một phần trong hệ thống EAN.UCC. Thông tin được 

cung cấp trong tài liệu này là kết quả của quá trình nghiên cứu do Nhóm yêu cầu nghiệp 

vụ Align (Align Business Requirements Group) của EAN.UCC thực hiện. 

Nội dung của tài liệu này trên thực tế là một tập hợp các tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau 

tạo nên một nguồn thông tin duy nhất cung cấp những cơ sở cần thiết giúp người đọc có 

thể hiểu và triển khai Chuẩn tin điện thương mại của EAN.UCC. Nội dung chính của tài 

liệu đuợc lấy từ Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (Business Riquirements Document) do Nhóm 

yêu cầu nghiệp vụ đưa ra giúp xác định các yêu cầu thương mại mà dạng tin điện này sẽ 

thể hiện. Tài liệu này cũng cung cấp các yêu cầu kỹ thuật để có thể ứng dụng tin điện: báo 

cáo từ Từ điển dữ liệu toàn cục (Global Data Dictionary), Bảng mẫu (Style Sheet) và Tệp 

tin mẫu (Instance File). 

Tài liệu này được sử dụng kết hợp với lược đồ XML (XML Schema) của EAN.UCC được 

cung cấp trên các website của EAN và UCC. Đối tượng ứng dụng của các chuẩn này cần 

nhận thức rõ mối tương quan giữa các lược đồ XML và tầm quan trọng của việc chỉ sử 

dụng các phiên bản có thể trao đổi qua lại. 

Khi đọc tài liệu này, người đọc sẽ nhận thấy rằng tài liệu đã đưa ra nhiều “cấp độ” thông tin 

khác nhau. Từ các nhân tố cơ bản trong thương mại sử dụng trong tin điện đến các chi tiết 

kỹ thuật cần thiết cho quá trình trao đổi tin điện. Cách thể hiện này nhằm mục đích hướng 

tới lượng độc giả rộng rãi nhất để đáp ứng các yêu cầu của họ. Tùy theo kinh nghiệm và 

mục đích của người đọc, người đọc có thể sẽ thấy một số phần có giá trị hơn những phần 

còn lại. Cách thể hiện và nội dung của tài liệu này được đưa ra dựa trên những phản hồi 

trực tiếp từ cộng đồng người sử dụng. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên  chỉnh sửa 

và cập nhật những gì chúng tôi đã trình bày. 
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Mô hình đồng bộ hóa 
dữ liệu cho sản 
phẩm thương mại 

 

Nhóm yêu cầu nghiệp vụ:  Align   

Tài liệu yêu cầu nghiệp 
vụ:  

Mô hình đồng bộ hóa 
dữ liệu cho sản 
phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trưởng nhóm yêu cầu 
nghiệp vụ:  

Jack Eggert  Hội đồng Thống 
nhất mã số 

Từ điển dữ liệu toàn cục:  EAN.UCC Global 
Data Dictionary 
v1.3.1  

 

Lược đồ:  EAN.UCC  
Schemas v1.3.1 

 

Lược đồ đã đuợc kiểm 
thử trên bộ phân tích và 
phiên bản:  

XML Spy Version 4.4, 
Xerces, XSV  
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LỊCH SỬ TÀI LIỆU 

Số tài liệu:  7.3  

Phiên bản:  7.3  

Ngày phát hành  10/06/2003  

Sơ lược về tài liệu 

Tên tài liệu  EAN•UCC – Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ sử dụng trong Mô hình 
đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại – (Định nghĩa 
dữ liệu)  

Người sở hữu  Align Data BRG 

Grant Kille - Đồng chủ tịch – Julia Holden - Phó chủ tịch 

Vic Hansen – Đồng chủ tịch – Olivier Mouton - Phó chủ tịch 

UCC – Jeggert@uc-council.org  

UCC – Mschneider@uc-council.org  

Tình trạng  ITRG đã xác nhận  

Nhật ký quá trình điều chỉnh tài liệu 

Ngày điều 
chỉnh 

Phiên 
bản 

Lý do điều chỉnh Tóm tắt nội dung điều chỉnh  CCR #  

17/02/2001  X.0  Kiến trúc tin điện  Dẫn chứng tư liệu hỗ trợ Xử lý 
nghiệp vụ cho các thành phần cốt lõi 
và phản ánh các phương pháp luận 
tiêu chuẩn UCC UML  

XXXXX  

28/02/2001  2.0.1  Báo cáo các dữ liệu 
dùng chung  

Soạn thảo báo cáo các dữ liệu dùng 
chung.  

 

27/04/2001  2.0.4  Thêm khung dữ liệu  Khung dữ liệu được mô tả và mô 
hình hóa nhưng chưa có danh sách 
các thuộc tính  

 

08/05/2001  3.1  Chú thích cho việc 
thông qua tài liệu 

Thông qua tài liệu yêu cầu nghiệp vụ 
(BRD) với tiêu đề “Thành phần cốt 
lõi và quan hệ phụ thuộc dữ liệu cho 
khả năng thương mại” (Tài liệu này 
đệ trình phê duyệt vào 07/2001 
Chuẩn tin điện thương mại – thương 
mại điển tử đơn giản)  

 

05/06/2001  4.1  Tiếp xúc tại Orlando  Xem phần tóm tắt nội dung điều 
chỉnh trong mục 4.4 cho yêu cầu 
điều chỉnh số 01-000009 

01-000009  

09/05/2002  5.0  Nhóm làm việc của 
UCC tiếp xúc và thông 
qua với Align Data 
BRG (Nhóm Item Task)  

Khuôn dạng tài liệu yêu cầu nghiệp 
vụ đã được cải tiến theo tiêu chuẩn 
GSMP. Thay đổi tiêu đề tài liệu 
thành “Thành phần cốt lõi và mở 
rộng cho dữ liệu dùng chung cho các 
ngành nghề”  

01-000011 
01-000064 
01-000065  

10/05/2002  V0.6.0  Cải tiến các mô hình 
cho phù hợp với những 
thay đổi nội dung  

Sơ đồ lớp trong tài liệu được cải tiến 
để phản ánh các thay đổi nội dung 
trong phiên bản V0.5.0  
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19/07/2002  V0.6.1  Thay đổi mục 3.0  Kết hợp chuẩn làm việc giữa GCI và 
UCC  

02-000065  

12/08/2002  V0.6.2  Thay đổi mục 3.0. 
Thêm mục 5.0  

Điều chỉnh từ điển dữ liệu.   

11/09/2002  V0.6.3  Hợp nhất nội dung các 
mục có chỉnh sửa  

Cập nhật các thay đổi nội dung từ 
nhóm dự án  

 

10/10/2002  V0.6.4  Cập nhật thay đổi  Cập nhật các thay đổi nội dung từ 
nhóm dự án  

 

22/10/2002  V7.0  Hợp nhất nội dung các 
mục có chỉnh sửa 

Cập nhật các thay đổi nội dung từ 
nhóm dự án  

 

21/11/2002  V7.1  Cải tiến mô hình, nội 
dung văn bản, nhóm 
các thuộc tính để phản 
ánh theo UML  

Các thay đổi nội dung văn bản dựa 
trên các góp ý từ các đánh giá công 
cộng. Việc điều chỉnh được sự chấp 
thuận của nhóm dự án.  

 

14/03/2003  V7.2  Mô hình phối hợp  Tóm tắt mô hình phối hợp của phiên 
bản 7.2  

 

09/04/2003  V7.2.1  Hiệu đính Tài liệu tham khảo độc lập “Sản 
phẩm Thương mại – Cốt lõi và mở 
rộng” V.7.2.1 – Hiệu đính  

 

05/05/2003  V7.2.2  Hiệu đính Bảng trong phụ lục A – Các biến 
thuộc tính được kiểm tra để phù hợp 
với các điều kiện trong nội dung 
chính  

 

04/06/2003  V7.3  Hiệu đính Hợp nhất các bản hiệu đính theo 
đánh giá của ITRG.  

 

 

Phê duyệt 

Họ tên Chức danh Chữ ký Ngày 

    

 

 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 8/217  

MỤC LỤC 

 

LỜI GIỚI THIỆU ......................................................................................................................................... 10 

1.0 THỜI CƠ ................................................................................................................................................ 10 

1.1 Vấn đề: .......................................................................................................................................... 10 

1.2 Đối tượng: ..................................................................................................................................... 10 

1.3 Tài liệu tham khảo: ........................................................................................................................ 10 

1.4 Lời cảm ơn: ................................................................................................................................... 12 

2.0 CÁCH NHÌN THEO XỬ LÝ – YÊU CẦU CHUNG ............................................................................. 13 

2.1 KỊCH BẢN TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG ................................................................................................ 14 

2.1.1 Thời cơ/Vấn đề ........................................................................................................................... 15 

2.1.2 Tác nhân ..................................................................................................................................... 15 

2.1.3 Điều kiện khởi tạo ...................................................................................................................... 15 

2.1.4 Bắt đầu xử lý .............................................................................................................................. 15 

2.1.5 Kết thúc xử lý ............................................................................................................................. 15 

2.1.6 Điều kiện kết thúc ...................................................................................................................... 15 

2.1.7 Hành vi xử lý .............................................................................................................................. 16 

3.0 CÁCH NHÌN LÔGIC ............................................................................................................................. 16 

3.1 Định nghĩa các điều kiện ................................................................................................................... 16 

Dữ liệu toàn cục/Dữ liệu giao dịch – ................................................................................................... 16 

Đồng bộ dữ liệu toàn cục .................................................................................................................... 16 

Các thuộc tính lõi: ............................................................................................................................... 17 

Các thuộc tính mở rộng: ...................................................................................................................... 17 

Độc lập đối tác thương mại/Phụ thuộc đối tác thương mại ................................................................. 17 

Cho phép đa trị .................................................................................................................................... 18 

Nhóm thị trường .................................................................................................................................. 18 

Mã quốc gia của thị trường mục tiêu ................................................................................................... 18 

Mã phụ quốc gia của thị trường mục tiêu ............................................................................................ 18 

Toàn cầu/Toàn cầu-Địa phương /Địa phương ..................................................................................... 19 

Tính chất thuộc tính ............................................................................................................................ 20 

Sản phẩm thương mại.......................................................................................................................... 21 

Đối tác ................................................................................................................................................. 21 

Mức tham chiếu thứ bậc sản phẩm ...................................................................................................... 21 

Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm ....................................................................................... 21 

3.2 Sản phẩm thương mại ........................................................................................................................ 22 

3.3 Định danh sản phẩm thương mại ....................................................................................................... 25 

3.4 Thông tin sản phẩm thương mại ........................................................................................................ 28 

3.5 Thông tin sản phẩm thương mại độc lập đối tác thương mại ............................................................ 37 

3.6 Phân loại sản phẩm thương mại ........................................................................................................ 91 

3.7 Thông tin thuế sản phẩm thương mại ................................................................................................. 97 

3.8 FMCG (Hàng tiêu dùng có tốc độ luân chuyển nhanh) – NGÀNH ĐẶC THÙ ................................ 100 

4.0 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG VIỆC TRIỂN KHAI......................................................... 103 

Các thuộc tính khóa ............................................................................................................................... 106 

4.1 Thứ bậc sản phẩm ............................................................................................................................ 107 

Thứ bậc GTIN ................................................................................................................................... 108 

Bao gói sản phẩm .............................................................................................................................. 120 

4.2 Phân loại sản phẩm ......................................................................................................................... 120 

4.3 Kích thước sản phẩm ....................................................................................................................... 121 

4.4 Ngôn ngữ (Tham khảo Phụ lục 13 và Phụ lục 17) ............................................................................ 121 

4.5 Tiền tệ (Tham khảo Phụ lục 12) ....................................................................................................... 122 

4.6 Đơn vị đo lường (Tham khảo Phụ lục 14) ........................................................................................ 122 

4.7 Mô tả sản phẩm ................................................................................................................................ 122 

4.8 Danh sách mã .................................................................................................................................. 123 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 9/217  

Bảng mã ............................................................................................................................................ 124 

4.9 Danh mục thuật ngữ ......................................................................................................................... 127 

4.10 Mối liên hệ với xử lý đồng bộ hóa dữ liệu toàn cục ....................................................................... 127 

4.11 Danh sách định danh sản phẩm thương mại FMCG ..................................................................... 127 

4.12 Danh sách định danh sản phẩm thương mại luân phiên ................................................................ 127 

HƯỚNG DẪN XEM SƠ ĐỒ LỚP ............................................................................................................. 128 

PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ LỚP SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI .......................................................................... 131 

PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ LỚP ĐỊNH DANH SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI .................................................. 132 

PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ LỚP THÔNG TIN SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI ................................................... 133 

PHỤ LỤC 4: SƠ ĐỒ LỚP QUAN HỆ THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐỘC LẬP ĐỐI TÁC ........................ 134 

PHỤ LỤC 5: SƠ ĐỒ LỚP ĐỊNH NGHĨA THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐỘC LẬP ĐỐI TÁC .................. 135 

PHỤ LỤC 6: SƠ ĐỒ LỚP PHÂN LOẠI SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI ................................................... 136 

PHỤ LỤC 7: SƠ ĐỒ LỚP THÔNG TIN THUẾ SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI ........................................ 137 

PHỤ LỤC 8: SƠ ĐỒ LỚP SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI FMCG ............................................................. 138 

PHỤ LỤC 9: SƠ ĐỒ LỚP ĐỊNH DANH ĐỐI TÁC ................................................................................. 139 

PHỤ LỤC 10: SƠ ĐỒ LỚP CHIẾT KHẤU – TIỀN PHẢI TRẢ .............................................................. 140 

PHỤ LỤC 11: SƠ ĐỒ LỚP ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN ................................................................... 141 

PHỤ LỤC 12: SƠ ĐỒ LỚP TỔNG SỐ ...................................................................................................... 142 

PHỤ LỤC 13: SƠ ĐỒ LỚP MÔ TẢ .......................................................................................................... 142 

PHỤ LỤC 14: SƠ ĐỒ LỚP KÍCH THƯỚC .............................................................................................. 143 

PHỤ LỤC 15: SƠ ĐỒ LỚP TÀI LIỀU ...................................................................................................... 144 

PHỤ LỤC 16: SƠ ĐỒ LỚP ĐỊNH DANH THỰC THỂ ............................................................................ 145 

PHỤ LỤC 17: SƠ ĐỒ LỚP THÔNG TIN CHUNG SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI .................................. 146 

PHỤ LỤC 18: SƠ ĐỒ LỚP KIỂU DỮ LIỆU MỞ RỘNG ......................................................................... 147 

PHỤ LỤC 19: SƠ ĐỒ LỚP ĐỊNH DANH SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI FMCG .................................... 148 

PHỤ LỤC A: KHẢ NĂNG THAY ĐỔI GIÁ TRỊ CÁC THUỘC TÍNH .................................................. 150 

PHỤ LỤC B:  KẾT HỢP CÁC THUỘC TÍNH THEO THỨ BẬC SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI CHO 

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU ................................................................................................................................. 154 

PHỤ LỤC C: CÁC THUỘC TÍNH BẮT BUỘC TRONG ĐỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU ........................... 161 

PHỤ LỤC D: TÓM LƯỢC MÔ HÌNH PHỐI HỢP PHIÊN BẢN 7.2 ....................................................... 166 

 

 

 

 

 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 10/217  

 

LỜI GIỚI THIỆU  

 

“Khi triển khai các chuẩn này cần có sự kết hợp chặt chẽ với việc áp dụng các quy tắc 
kinh doanh được trình bày trong tài liệu này, cũng như theo sát các lược đồ kỹ thuật 
đã được thiết kế. Để có thể tái sử dụng cũng như có thể sử dụng rộng rãi trong hệ 
thống Chuẩn tin điện Thương mại EAN.UCC., một thư viện chung được phát triển 
nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi về mặt kỹ thuật chuẩn EAN. UCC thành các lược đồ 
XML mà kết quả là tạo ra các loại dữ liệu chuẩn và kích thước của trường. Nhờ đó, 
lược đồ này sẽ điều chỉnh các loại dữ liệu và kích thước của trường đã được xác định 
theo chuẩn này. Tuy nhiên, lược đồ không buộc phải tuân theo bất kỳ một kích thước 
trường cụ thể nào như đã được xác định trong yêu cầu thương mại.” 
 

 

1.0 Thời cơ  

 

Tin điển Sản phẩm là tin điện thứ hai trong quá trình kinh doanh sau tin điện Đối tác. 
Các yếu tố cấu thành sản phẩm là những thuộc tính bắt buộc cần thiết để đồng bộ 
thông tin sản phẩm của các đối tác kinh doanh. Việc kết hợp những thuộc tính này 
giúp đảm bảo tính đơn nhất của dữ liệu khi kết hợp với GTIN. Mục đích sử dụng, định 
nghĩa và tính tương thích của các thuộc tính này là như nhau trong tất cả các ngành 
công nghiệp trong hệ thống EAN. UCC. Tiếp theo sau thuộc tính của sản phẩm là khả 
năng mở rộng cho các ngành công nghiệp khác. Đây là những thuộc tính dữ liệu có 
thể được yêu cầu sử dụng trong quá trình quản lý các đối tác kinh doanh về một sản 
phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Các thuộc tính này có liên quan tới một hoặc nhiều hơn 
một ngành công nghiệp. Vì vậy, những thuộc tính này cần được định nghĩa như nhau 
cho tất cả các ngành công nghiệp. 

 
1.1 Vấn đề: 

 

Sản phẩm và phần mở rộng dữ liệu giữa các ngành công nghiệp gồm việc gắn kết các 
thành tố của dữ liệu cần thiết cho việc hỗ trợ các yêu cầu thương mại lõi trong môi 
trường thương mại toàn cầu. Sản phẩm và Đối tác là những yếu tố thiết yếu trong các 
tin điện về giá, đơn hàng, hóa đơn...  Đó là những tin điện theo chuẩn thương mại 
toàn cầu. 

 
1.2 Đối tượng: 

 

Đối tượng áp dụng của các chuẩn này có thể là bất kỳ thành viên nào trong toàn bộ 
kênh phân phối bao gồm các nhà bán lẻ, nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ và các bên 
thứ ba khác. 

 
1.3 Tài liệu tham khảo: 

 
 The legacy: the Global Data Alignment System (GDAS) 

 
“ELECTRONIC CATALOGUES EAN RECOMMENDATIONS COMMON SET 
OF DATA” (June 1998-June 1999) 
 

“GLOBAL DATA ALIGNMENT –  GCI – DRAFT” (21 Jan. 2000  – 24  July 
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2000) 

 
 GLOBAL  DATA  DICTIONARY-  Item  Data  Model  –  General  Overview, 

Version 1, Global Commerce Initiative, Global Data Dictionary Group, March 

31, 2002 

 
 EAN.UCC Business Message Standards Version 1.0, July 2001 

 

 Core Party Business Requirements Document, Version 6.0 of May 10, 2002 
 

 Core Item and Extension of  Trading Partner Neutral Data, Version 0.6.0 of 
May 10, 2002 

 

 EAN.UCC Global Business Model (Process and Data), October 1999 
 

 Java Framework for SIMPL-EDI Requirements Specification, April 2000 
 

 Simple eb(electronic business), March 2000 
 

 BPAWG Model of the  International Supply  Chain Domain (interim  report), 
January 2000 

 

 Change Requests: 01-000009, 01-000010, 01-000064, 01-000065. 
 

 Change Request 02-00065 
 

 GSMP  –Technical  Steering  Team,  Policy  Paper  “Policy  on  the  use  of 
identification keys in standards and recommendations developed in GSMP”, 
January 2003 

 

Ghi chú: Các thông tin dưới đây được lấy từ bức thư gửi cho Align Data BRG vào ngày 
31/03/2003: “Dựa trên thời hạn ban hành của văn bản này và việc trao đổi giữa các thành 
viên hội đồng về tác động của nó tới các tiêu chuẩn, Nhóm quản lý điều hành đã quyết 
định rằng cần phải triển khai phiên bản 2.0 của các chuẩn và cần được công bố trong 
năm 2004.” 

 

Ngoài ra, các tin điện EDI đang được sử dụng phổ biến hiện nay đã được khai thác 
cho các nội dung nghiệp vụ cụ thể. 

 

 UCS 888 Item Maintenance 
 

 VICS EDI 832 Price Sales Catalog 
 

 I/C EDI 832 Price Sales Catalog 
 

 EANCOM© PRICAT 
 

Cũng cần ghi nhận đóng góp của sự phát triển trên các môi trường XML. 
 

 ebXML/SOAP 
 

 eCo Framework (Thư viện nghiệp vụ dùng chung) 
 

 Rosettanet 
 

 W3C 
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1.4 Lời cảm ơn: 

 
Thành viên của Nhóm dự án tại thời điểm 17/10/2002 

Buckley, Greg  Pepsi-Cola USA  

Costello, Aidan  QRS  

Funk, Jim  SC Johnson  

Geyer, Terrie  Sears Roebuck & Company  

Gore, Harshal  E-centre-UK  

Harris, Mike  Vialink  

Hawkins, Bruce  Wal-Mart  

Iwicka, Ewa  EAN International  

Kasper, Sascha  EAN Germany, CCG  

Kille, Grant  WWRE  

Laskero, Nancy  Sears Roebuck & Company  

Laur, Rita  ECCC, Canada  

Lerch, Hanjörg  Metro AG, Germany  

Licul, Ed  Transora  

Lockhead, Sean  UCCNet  

Merulla, Mike  Wegmans  

Moise, Michael  Nestle  

Mouton, Olivier  Carrefour, France  

Ngo, Aileen  Nestle  

Panaccio, Robert (Đồng chủ tịch)  Procter & Gamble  

Pottier, Natascha (Đồng chủ tịch)  EAN Germany, CCG  

Sadiwnyk, Mike  ECCC, Canada  

Schneck, Joy  General Mills  

Sheldon, Emma  UDEX 
Spooner, Karen  Kraft Foods  

Vacval, Milan  Vista CPG  

Walton, Mike  UDEX  

Warde, Nadim  Equadis  

Watt, Anna (Co-chair)  Cadbury/Schweppes  

Wasielewski, David  Connective Commerce  

Zielinski , Felix  Công ty Coca Cola 

 
Eggert, Jack  EAN.UCC, Trưởng nhóm YC nghiệp vụ 

Ryu, John  EAN.UCC, Mô hình xử lý nghiệp vụ 

Schneider, Maria  EAN.UCC, Trưởng dự án 

Steck, Terry  EAN.UCC, Hỗ trợ cơ sở dữ liệu  
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2.0 Cách nhìn theo xử lý – Yêu cầu chung  

 
 
 
 

Bên mua và bên bán cần trao đổi và xây dựng mối quan hệ thương mại trước khi tiến 
hành giao dịch kinh doanh.  Đây là điều kiện tiên quyết trước khi tiến hành tất cả các 
bước khác. Quá trình trao đổi ban đầu có thể được thực hiện theo nhiều cách khác 
nhau. Tiếp theo sau quá trình xây dựng thỏa thuận kinh doanh, các bên cần trao đổi 
những dữ liệu kinh doanh cơ bản như tên, địa chỉ, trụ sở, các thuộc tính của sản 
phẩm, danh mục giá, hợp đồng, thỏa thuận đối tác kinh doanh. Đặc biệt, tin điện sản 
phẩm lõi cần tuân thủ theo tin điện đối tác lõi trong quá trình đồng bộ dữ liệu.  Quá 
trình này tạo ra một đồng nhất chung về mặt dữ liệu giữa các đối tác kinh doanh mà 
có thể được sử dụng như một tài nguyên trong quá trình kinh doanh. 
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2.1 Kịch bản tình huống sử dụng  
 

 
 
 

Chỉ có duy nhất một kịch bản trong xử lý trao đổi dữ liệu sản phẩm như được mô tả 
trong mục 1.1. Đồng bộ dữ liệu sản phẩm là tiến trình của việc trao đổi các yếu tố cốt 
lõi và đa ngành của sản phẩm và theo sau là sự thiết lập quan hệ kinh doanh giữa 
nhà cung cấp, người mua và các bên thứ ba. 

 
 
 
 
 
 
 

   Người mua 

 
 
 
 
 
 
 
Người bán 

 

Đồng bộ dữ liệu – Đối tác 
 

 
 

 
Đồng bộ dữ liệu  - Sản phẩm và Giá 

 

 
 

 
 

Đặt hàng 
 

 
 

 
Vận chuyển 

 

 
 

 Hóa đơn 
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2.1.1 Thời cơ/Vấn đề 

 

Mục đích của tài liệu này là phân tích quy trình nghiệp vụ Mô hình dữ liệu đồng bộ hóa 
dữ liệu cho sản phẩm thương mại (sau đây gọi là ‘Đồng bộ dữ liệu sản phẩm thương 
mại’) một cách đủ chi tiết để hỗ trợ cho việc xây dựng các chuẩn. Rõ ràng rằng, những 
người tham gia, cả người mua và người bán đều hiểu rõ về quan hệ đối tác thương 
mại. Vấn đề là làm sao đưa ra được các yếu tố cốt lõi  cần thiết để hoàn tất các xử lý  
trên toàn bộ chuỗi cung ứng mà không bị trùng lặp. 

 
2.1.2 Tác nhân 

 

Hai thành viên chính của quá trình đồng bộ dữ liệu sản phẩm thương mại là “Người 
mua” và “Người bán”. Tùy vào hoàn cảnh cụ thể của mối quan hệ, các thành viên khác 
cũng đóng một vai trò nhất định như các Bên thứ ba.  Sơ đồ trên đây thể hiện tiến trình 
tuần tự của các tin điện và mở rộng cho các kịch bản bổ sung khác. 

 
Tác nhân Mô tả Người 

mua 
Người 

bán 
Bên 

thứ ba 

Người mua  Sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm.   X  X  

Người bán Bán lẻ hoặc phân phối sản phẩm  X   X  

Bên thứ ba Các đối tác không thường xuyên tác động 
đến sản phẩm, có thể là tạo ra, phân phối 
hoặc bảo trì sản phẩm. 

X  X  X  

 
2.1.3 Điều kiện khởi tạo 

 

Quy trình nghiệp vụ đồng bộ dữ liệu sản phẩm thương mại bắt đầu khi các đối tác 
quyết định làm ăn kinh doanh với nhau. Bước tiếp theo là người mua trao đổi thông tin 
về tổ chức của mình cho người bán. Người bán cung cấp thông tin về tổ chức của 
mình cho người mua. Các dữ liệu đồng bộ khác đi sẽ đi kèm theo như các thuộc tính 
về sản phẩm và giá cả. 

 
2.1.4 Bắt đầu xử lý 

 

Trạng thái khởi tạo quy trình xử lý nghiệp vụ đồng bộ dữ liệu sản phẩm thương mại bắt 
đầu trong thời gian thương thảo giữa các đối tác thương mại và cần phải trao đổi thông 
tin sản phẩm. 

 
 

2.1.5 Kết thúc xử lý 
 

Khi tin điện đồng bộ dữ liệu sản phẩm được chấp nhận bởi cả người mua và người 
bán, dữ liệu đồng bộ sẽ được lưu lại. Tiến trình này có thể tiếp diễn khi có sự thay đổi 
về thông tin sản phẩm hoặc một đối tác mới được bổ sung. Quá trình trao đổi hàng hóa 
và dịch vụ đã có thể bắt đầu. 

 
 

2.1.6 Điều kiện kết thúc 
 

 
Trạng thái kết thúc của quy trình xử lý nghiệp vụ đồng bộ dữ liệu sản phẩm thương mại 
xảy ra khi các đối bác đã tiếp nhận dữ liệu về Đối tác và Sản phẩm đồng bộ. 
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2.1.7 Hành vi xử lý 

Bước 
số  

Tác nhân Hành vi 

1  Tất cả  Tất cả các điều kiện khởi tạo đã được đáp ứng.  

2  Người bán Trao đổi dữ liệu sản phẩm.  

3  Người mua Tiếp nhận dữ liệu sản phẩm.  

4  Người mua Chấp nhận dữ liệu sản phẩm hoặc thông báo cho người bán nếu có 
bất kỳ lỗi nào trong dữ liệu.  

 
Xem thêm kết quả cuối cùng của nhóm dự án đồng bộ dữ liệu để biết thêm chi tiết về việc 
trao đổi dữ liệu. 

 

 

3.0 Cách nhìn lôgic  

 
 

Các tin điện đồng bộ dữ liệu sản phẩm thương mại bao gồm các định danh duy nhất 
của sản phẩm, các mô tả và các đặc tính.. 

 

 

3.1 Định nghĩa các điều kiện 
 

Các định nghĩa quan trọng được liệt kê dưới đây nhằm hỗ trợ triển khai mô hình này. 
 
Dữ liệu toàn cục/Dữ liệu giao dịch – 

 
 Dữ liệu toàn cục được xem như là tập hợp dữ liệu mô tả đặc tính và cấu trúc 

của mỗi sản phẩm và đối tác tham gia trong các quá trình của chuỗi cung ứng. 
Tổ hợp dữ liệu đơn nhất của sản phẩm thương mại chỉ được cung cấp bởi 
GTIN hoặc các định danh sản phẩm tương ứng. Trạng thái dữ liệu này không 
phụ thuộc vào các giao dịch cụ thể. 

 
 Dữ liệu giao dịch là tập hợp dữ liệu chỉ có thể xác định trong một giao dịch 

thương mại như kế hoạch, bán, mua và chu kỳ phân phối (Vd: số kiện thực tế 
được phân phối).  

 

 Lưu ý: mô hình dữ liệu này chỉ bao gồm dữ liệu toàn cục. 

 
Đồng bộ dữ liệu toàn cục 

 Đồng bộ dữ liệu toàn cục là quá trình phân phối đúng lúc, chính xác và đúng 
mục đích sử dụng dữ liệu toàn cục từ một đối tác này đến một đối tác khác. 
Nhờ đó, dữ liệu toàn cục sẽ đem lại những giao dịch thương mại chính xác 
hơn, đồng thời tăng cường hiệu quả của các hoạt động trong chuỗi cung ứng. 

 

 Việc đồng bộ dữ liệu toàn cục thành công có được là do các bộ mã thống nhất 
của EAN.UCC xuyên suốt chuỗi cung ứng, trao đổi các biến động và thông tin 
mới giữa các đối tác và sử dụng các thông tin trao đổi trong các giao dịch sau 
đó. 

 Việc đồng bộ dữ liệu toàn cục phụ thuộc vào các mô tả kỹ thuật của EAN.UCC 
lưu ý đến định danh duy nhất của sản phẩm, GTIN hoặc các định danh sản 
phẩm tương ứng và GLN của đối tác hoặc các kiểu định danh tương ứng khác 
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được trình bày trong phần 3.2 Party BRD. 

 
Các thuộc tính lõi: 

 Là thuộc tính mà định nghĩa của nó được sử dụng chung trong tất cả các lĩnh 
vực 

 Các thuộc tính lõi là chung cho các vị trí địa lý khác nhau như Toàn bộ các thị 
trường mục tiêu 

 Các thuộc tính này không cần thiết phải duy trì bởi cơ quan đăng ký. 

 Các thuộc tính lõi KHÔNG PHẢI là phụ thuộc quan hệ. Chúng độc lập với đối 
tác thương mại. 

 
Các thuộc tính mở rộng: 

 Phần mở rộng là thuộc tính có liên quan tới một hoặc vài ngành khác nhau 
(không phải toàn bộ các ngành trong EAN.UCC) 

 Định nghĩa của thuộc tính mở rộng là chung cho tất cả các ngành có sử dụng 
thuộc tính này. 

 Mỗi ngành chịu trách nhiệm xác định các thuộc tính mở rộng liên quan đến 
ngành của mình. 

 Các thuộc tính mở rộng mới có thể được chấp thuận/yêu cầu cho một ngành 
cụ thể nếu cần thiết. 

 Các ràng buộc để thuộc tính mở rộng có thể thay đổi: Bắt buộc/Tùy chọn, Tòa 
cầu/Địa phương, Độc lập đối tác/Phụ thuộc quan hệ và Dùng chung cho toàn 
bộ các thứ bậc. 

 Các nhóm người dùng trong từng ngành cần phát triển dưới sự giám sát của 
Tiến trình EAN.UCC GSMP để có thể xác định các thuộc tính mở rộng có liên 
quan tới họ và các điều kiện phối hợp với những thuộc tính này. 

 Mở rộng của các nhóm người dùng như CPFR và địa phương (thị trường mục 
tiêu). 

 
Độc lập đối tác thương mại/Phụ thuộc đối tác thương mại 

 
Giá trị của thuộc tính có thể thay đổi phụ thuộc và quan hệ với đối tác nhận dữ 
liệu. Trạng thái Độc lập đối tác/ Phụ thuộc đối tác thương mại xác định luật này. 

 
 Điều kiện Độc lập đối tác được xác lập cho bất kỳ một thuộc tính nào mà giá trị 

của nó độc lập trong quan hệ giữa người mua và người bán. Một thuộc tính có 
điều kiện Độc lập đối tác chỉ có một tập hợp các giá trị. 

 
 Điều kiện Phụ thuộc đối tác được xác lập cho bất kỳ một thuộc tính nào mà giá 

trị của nó phụ thuộc vào quan hệ giữa người mua và người bán. Một thuộc 
tính có điều kiện Phụ thuộc đối tác chỉ có một tập hợp các giá trị theo mỗi GLN 
của dữ liệu đỗi tác nhận. Các thuộc tính này có giá trị phụ thuộc vào từng thỏa 
thuận tay đôi giữa người mua và người bán. 

 
 Thuộc tính có điều kiện Độc lập đối tác và Phụ thuộc đối tác chỉ có một tập 

hợp các giá trị cho Độc lập đối tác và một tập hợp giá trị cho mỗi GLN của dữ 
liệu đối tác nhận. 
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Cho phép đa trị 

 
Điều kiện này được sử dụng để xác định việc đa trị có thể áp dụng cho sản phẩm 
thương mại. 

 
Vd: Nhiều quy cách đóng gói khác nhau cho sản phẩm như nhựa, bìa cứng.. 
 
Do nhu cầu sử dụng nhiều đơn vị đo lường, kiểu thuộc tính ‘Measurement’ có thể 
được sử dụng. Cả giá trị và đơn vị đo lường có thể được lặp lại và phải được sử 
dụng cùng nhau. Xem thêm mục 4.6 Đơn vị sử dụng phần các vấn đề quan tâm và 
cân nhắc trong triển khai. 

 
Do nhu cầu sử dụng nhiều đơn vị đo lường, kiểu thuộc tính ‘Text Description’ có 
thể được sử dụng. Xem thêm mục 4.4 Ngôn ngữ phần các vấn đề quan tâm và 
cân nhắc trong triển khai. 

 

 
 
Nhóm thị trường 

 Nhóm thị trường được sử dụng để xác định nhóm độc quyền nhận dữ liệu. Nó 
thường được xác định bởi nhà cung cấp mặc dù cũng có thể được tạo bởi 
người mua và các bên thứ ba. Nhóm này được sử dụng và phát triển bởi nhà 
cung cấp để kiểm soát việc cung cấp dữ liệu tới một nhóm khách hàng cụ thể. 
Không nên nhầm lẫn nhóm thị trường với thị trường mục tiêu.. 

 
Mã quốc gia của thị trường mục tiêu 

 Mục đích của mã quốc gia thị trường mục tiêu là tổ chức dữ liệu toàn cục 
nhằm đáp ứng các yêu cầu của những vùng địa lý cụ thể 

 
 Mục đích của trường này nhằm diễn giải địa điểm mà người bán dự định bán 

các sản phẩm của mình cho người mua. Nó không kiểm soát nơi người mua 
có thể bán lại các sản phẩm này cho người tiêu dùng cuối. 

 

 Đây là quốc gia (vùng địa lý), nơi mà sản phẩm sẽ được bán và sẵn sàng cho 
việc công bố trong các catalô sản phẩm. 

 
 Mã quốc gia của thị trường mục tiêu trong quan hệ với dữ liệu toàn cục chỉ có 

thể là độc lập đối tác. Mã quốc gia của thị trường mục tiêu không được sử 
dụng để kiểm soát vùng địa lý của nhà phân phối hoặc thị trường tiêu dùng. 
Vd: sản phẩm sẵn sàng để giao hàng từ một trung tâm phân phối đơn lẻ. 

 
 

 
 
Mã phụ quốc gia của thị trường mục tiêu 

 Mã phụ quốc gia sử dụng để địa chỉ hóa theo các yêu cầu cụ thể của từng 
quốc gia.. 

 Số lượng các mã phụ có thể thay đổi theo từng quốc gia phụ thuộc vào yêu 
cầu luật pháp ở từng nơi. (Luật thuế đặt cọc chai lọ, thuế quốc gia và thuế theo 
từng bang) 

 Không phải tất cả các quốc gia đều có mã phụ. 
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 Mã phụ quốc gia cần kết hợp với mã quốc gia của thị trường mục tiêu. Nó 
không thể sử dụng độc lập. 

 
Toàn cầu/Toàn cầu-Địa phương /Địa phương 

 Tất cả các thuộc tính được đóng gói theo mối liên hệ về địa-chính trị. Điều kiện 
này có thể được sử dụng bởi các nhà cung cấp khi họ thiết lập mô hình dữ 
liệu. Với thông tin này, họ có thể giới hạn trao đổi các thuộc tính theo từng 
vùng địa lý. 

 Thuộc tính toàn cầu xác định rằng thuộc tính này liên quan tới các tình huống 
kinh doanh trên toàn thế giới và chỉ có thể có một giá trị đơn nhất trên toàn 
cầu. (Vd: GTIN) 

 
 Thuộc tính toàn cầu/địa phương xác định rằng trường dữ liệu này liên quan tới 

các tình huống kinh doanh trên toàn thế giới, được định nghĩa như nhau trên 
thế giới nhưng có thể có sự khác biệt về giá trị phụ thuộc vào vị trí địa lý (Vd: 
Giá trị thuế VAT ở Phát là 1.00 và ở Bỉ là 1.05) 

 

 Thuộc tính địa phương chỉ liên quan tới những vùng địa lý cụ thể và các giá trị 
có thể thay đổi tùy theo nơi dự kiến bán sản phẩm. (Vd: điểm màu xanh lục chỉ 
liên quan tới các quốc gia châu Âu) 

 
Sự tương tác giữa điều kiện Toàn cầu/Toàn cầu-Địa phương/Địa phương và giá trị của 
Thị trường mục tiêu tác động tới giá trị các thuộc tính như thế nào? 

 
 Một thuộc tính, với điều kiện ‘Toàn cầu’, chỉ có thể có một giá trị toàn cục (trừ trường 

hợp cho phép đa trị). 
 
 Một thuộc tính có điều kiện Toàn cầu/Địa phương có thể có một giá trị theo thị trường 

mục tiêu xác đinh (trừ trường hợp cho phép đa trị). Một thuộc tính Toàn cầu/Địa 
phương xác định rằng trường dữ liệu liên quan tới các tình huống kinh doanh toàn 
cầu sẽ được định nghĩa như nhau trên toàn thế giới nhưng có thể có các giá trị khác 
nhau phụ thuộc vào vị trí địa lý (Vd: thuộc tính giá trị thuế VAT là toàn cầu nhưng giá 
trị cụ thể là 1.00 ở Pháp và 1.05 ở Bỉ) 
Khi nào mà các giá trị thuộc tính áp dụng phù hợp với tổ hợp GTIN, GLN, TM, khi có 
các giá trị có thể lặp. 

 
Ví dụ: 

 
GTINa + GLNa + TMa + b, = Ohio, Indiana.  Ngày hiệu lực = 01/01/2003 

 
Thị trường mục tiêu có thể lặp nếu các giá trị của thuộc tính là như nhau vd: ngày 
hiệu lực là như nhau cho tổ hợp dữ liệu GTIN + GLN + TM. 

 
GTINa + GLNa + TMc = Kentucky.  Ngày hiệu lực = 15/01/ 2003 

 
Chú ý: Nếu GTIN và GLN không được sử dụng, định danh sản phẩm và đối tác 
tương đương khác phải được sử dụng. 

 
 
 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 20/217  

 Một thuộc tính với điều kiện là Địa phương, chỉ có thể có một giá trị cho thị trường 
mục tiêu phù hợp (trừ trường hợp cho phép đa trị). 

 

 
 

Tính chất thuộc tính 
 

 

Bắt buộc 

 
Thuộc tính trong mô hình là mandatory khi giá trị là bắt buộc. 

 
 
 
 

Tùy chọn 

 
Thuộc tính trong mô hình là Optional khi giá trị là không bắt buộc. 

 
 
 
 

Phụ thuộc 

 
Thuộc tính trong mô hình là depended khi giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của các thuộc 
tính khác. 
 

 
 
 
 

Kiểu dữ liệu 
 

 
 
 

Các kiểu dữ liệu dưới đây được sử dung trong mô hình: 
 

Alphanumeric (AN) 
Amount 
Boolean 
Char 
Description 
Date 
DateTime 
Integer 
Long Description 
Long Text Description 
Measurement 
Measurement Value 
Numeric (N) 

Party Identification 
Percentage 
Text Description 
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Sản phẩm thương mại 

 Sản phẩm thương mại là bất kỳ một sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà ta cần 
nhận được các thông tin được định nghĩa trước như giá cả, đơn đặt hàng hay 
hóa đơn tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi cung ứng. Không nên nhầm thuật ngữ 
“trade item” (sản phẩm thương mại) với thuật ngữ riêng “traded  item”  (hiện 
nay đang được tham chiếu trong Đặc tả chung của  EAN.UCC như là 
‘standard  trade  item group’ (nhóm sản phẩm thương mại chuẩn) theo nghĩa là 
một cấp độ bao gói sản phẩm cụ thể được gọi là ‘case’).  “Sản phẩm thương 
mại” có thể đại diện cho bất kỳ một cấp độ bao gói sản phẩm nào, kể cả đại 
diện cho một dịch vụ. 

 
Hơn nữa, chuỗi cung ứng là bất kỳ một điểm nào từ phát sinh một sản phẩm 
đến người tiêu dùng cuối và tiêu hủy/tái sử dụng/tái chế/thu hồi của sản phẩm 
thương mại đó. Tham chiếu tới đặc tả chung của EAN.UCC về định nghĩa của 
các thuật ngữ ‘trade item’,  ‘retail consumer trade item’ (sản phẩm bán lẻ) và 
‘standard  trade  item group’. 

 
Đối tác 

 Đối tác (hoặc) Vị trí là bất kỳ thực thể vật lý, chức năng hay luật pháp tham gia 
vào bất kỳ điểm nào trong chuỗi cung ứng mà ta cần nhận được các thông tin 
được định nghĩa trước.. 

 
Mức tham chiếu thứ bậc sản phẩm 

Điều kiện này được sử dụng để xác định cấp độ nào mà thuộc tính có liên quan 
trong thứ bậc sản phẩm. Đối với một số thuộc tính, yêu cầu nghiệp vụ xác định chỉ 
cần sử dụng một số cấp độ nhất định. 

 
Ví dụ: “netContent” trường dữ liệu này chỉ yêu cầu tới mức đơn vị tiêu dùng. Đối 
với hầu hết các thuộc tính, cần phải nhập giá trị cho tất cả các mức độ của thuộc 
tính. 

 
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm 

Điều kiện giá trị dùng chung xác định khi giá trị của thuộc tính là bằng nhau cho 
toàn bộ các cấp độ của thứ bậc. 

 
Ví dụ: “orderingLeadTime”  là chung cho toàn bộ các cấp độ của thứ bậc; Giá trị 
dùng chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm = Có 

 
Ví dụ: “grossWeight” không giống nhau tùy theo từng thứ bậc Each, Case và 
Pallet; Giá trị dùng chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm = Không 
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3.2 Sản phẩm thương mại 
 
Lớp: NextLowerLevelTradeItemInformation 

 
Thuộc tính: totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Despatch units only 
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 6 

 
Định nghĩa: Đại diện cho tổng số lượng sản phẩm của thứ bậc liền dưới mà 
sản phẩm thương mại này chứa đựng. 

 
Ví dụ: 

 

Sản phẩm cấp liền 
dưới  

(Mô tả GTIN)  Số lượng sản phẩm 
của cấp liền dưới  

Tổng số sản 
phẩm của cấp 
liền dưới  

GTIN 1  Thuốc đánh móng 
tay màu Cam 

2   

GTIN 2  Thuốc đánh móng 
tay màu Tía 

2   

GTIN 3  Thuốc đánh móng 
tay màu Xanh 

2   

GTIN 4  Thuốc đánh móng 
tay màu Đỏ 

2   

GTIN 5  Thuốc đánh móng 
tay màu Xám 

2   

   10  

 
Luật nghiệp vụ: vd: trong một ‘mixed module’, với 2 x năm loại thuốc đánh 
móng tay khác nhau, giá trị này = 10. 

 
Thuộc tính này khác với “QuantityofNextLowerLevelTradeItem” ở chỗ, 
trường này được sử dụng kết hợp với từng GTIN được định danh trong 
trường ‘NextLowerLevelTradeItem’. Vd: trong ví dụ 2 x năm loại thuốc đánh 
móng tay khác nhau, giá trị này = 2. 

 
Nếu các sản phẩm không bị trộn lẫn thì giá trị này sẽ bằng giá trị xác định 
cho trường “QuantityofNextLowerLevelTradeItem”. 
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Lớp: NextLowerLevelTradeItemInformation 

 
Thuộc tính: quantityOfChildren  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Global Local Status: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Despatch units only 
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: ..10 

 
Định nghĩa: Giá trị xác định số lượng của thứ bậc liền dưới của một sản 
phẩm thương mại có kết cấu phức tạp. Sản phẩm thương mại có kết cấu 
phức tạp có thể bao gồm tối thiểu 2 GTIN khác nhau. 

 
Ví dụ: Sẵn sàng cho việc trưng bày để bán mỹ phẩm bao gồm 2 lọ cho mỗi 
màu khác nhau trong 5 màu (mỗi loại có GTIN riêng). Giá trị cho trường này 
phải là “5”. Xem thêm các bảng trong mục 4.1 của phần những vấn đề cần 
lưu ý trong việc triển khai. 

 
Luật nghiệp vụ: Chỉ áp dụng cho những đơn vị phân phối (Case, Pallet,...) 

 

 

Lớp: ChildTradeItem 

 
Thuộc tính: quantityOfNextLowerLevelTradeItem 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 6 

 
Định nghĩa: Số lượng của cấp độ liền dưới mà sản phẩm thương mại này 
chứa đựng. 

 
Ví dụ: Xem thêm các bảng trong mục 4.1 của phần những vấn đề cần lưu ý 
trong việc triển khai. 

 
Luật nghiệp vụ: Sản phẩm thương mại này có thể lặp lại nếu GTIN của cấu 
hình mức thấp hơn cũng lặp lại. (vd: nếu một ‘combo-pack’ (trộn lẫn nhiều 
sản phẩm) như một tập hợp các gói khoai tây chiên bao gồm cả hương vị gà 
và hương vị phomát, mức GTIN thấp nhất được tính theo từng sản phẩm 
trong tập hợp chức không phải GTIN của chính tập hợp đó) 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 24/217  

 

Lớp: ChildTradeItem 

 
Thuộc tính: tradeItemIdentificationOfNextLowerLevelTradeItem → Được thể hiện 
như tập hợp của các lớp ChildTradeItem cho lớp TradeItemIdentification. 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 14 

 
Định nghĩa: Một tham chiếu tới GTIN của thứ bậc sản phẩm thương mại 
liền dưới mà sản phẩm này chứa đựng. 

 
Ví dụ: GTIN "00037000123415" được chứa trong GTIN 00037000123330. 
Xem thêm các bảng trong mục 4.1 của phần những vấn đề cần lưu ý trong 
việc triển khai. 

 
Luật nghiệp vụ: Cho phép nhiều hơn một tham chiếu tới các mức thấp hơn 
để có thể khai báo được một ‘hỗn hợp’. Thứ tự nhập các GTIN là quan trọng 
trong trường hợp có sự liên kết mức thứ bậc liền dưới của GTIN này. Mức 
thứ bậc GTIN liền dưới phải tồn tại từ trước, vì vậy, thứ tự nhập của các sản 
phẩm thương mại phải từ mức thấp nhất cho đến mức cao nhất. Vd: cấp 
tiêu dùng, cấp trung gian, rồi cấp thương mại… 

 

 
 

Lớp: Trade Item Identification 

 
Thuộc tính: replacedTradeItemIdentification → được thể hiện như một vai trò trong 
sơ đồ Sản phẩm thương mại 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: ..14 

 

Định nghĩa: Xác định rằng định danh của sản phẩm thương mại đang được 
thay thế hẳn bằng sản phẩm thương mại này. 

 
Ví dụ: "01234567890128" 
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Luật nghiệp vụ: Định danh sản phẩm thương mại được thay thế hẳn phải 
tồn tại trong kho dữ liệu khởi phát để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Định 
danh cũ của sản phẩm thương mại thể hiện trong trường này sẽ không 
được tiếp tục sử dụng. 

 
 

Lớp: TradeItemUnitIndicatorList  
 
Thuộc tính: tradeItemUnitDescriptor  
 

Lõi / Mở rộng: Lõi 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 35 

 
Định nghĩa: Mô tả thứ bậc của sản phẩm thương mại. Xem các lưu ý trong 
triển khai để biết thêm về định nghĩa đầy đủ là các luật cho từng giá trị. 

 
Ví dụ: "CASE" , ”PALLET” 

 
Luật nghiệp vụ: Xem thêm các lưu ý trong triển khai để có mô tả đầy đủ đối 
với từng thứ bậc sản phẩm thương mại. Tham khảo danh sách các giá trị 
định trước TradeItemUnitDescriptorList trong sơ đồ lớp về sản phẩm 
thương mại. 

 
 
 
3.3 Định danh sản phẩm thương mại 

 
 

Lớp: AlternateTradeItemIdentification 

 
Thuộc tính: alternateTradeItemIdentification 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 
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Định nghĩa: Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để tham chiếu chéo mã số 
riêng của sản phẩm với GTIN trong quan hệ ‘một-một’. 

 
Ví dụ: "000000000198" (CF000198) 

 
Luật nghiệp vụ: Không được sử dụng để nhóm các sản phẩm thương mại 
hoặc định nghĩa các biến thể của sản phẩm thương mại. 

 

 

Lớp: GlobalTradeItemNumber  
 
Thuộc tính: globalTradeItemNumber  
 

Lõi / Mở rộng: Lõi 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Integer 
Kích thước: 14 

 

Định nghĩa: Mã số sản phẩm toàn cầu riêng biệt, là giá trị số để định danh 
duy nhất một sản phẩm thương mại. Sản phẩm thương mại là bất kỳ sản 
phẩm thương mại (sản phẩm hoặc dịch vụ) mà ta cần nhận được thông tin 
được định nghĩa trước như kế hoạch, giá cả, đơn đặt hàng, phân phối và 
hóa đơn tại bất kỳ điểm nào của chuỗi cung ứng. 

 

Ví dụ: mã 14 ký tự. Xem thêm hướng dẫn của PTRG để sinh ra các GTIN 
 

Luật nghiệp vụ: Các cấu trúc đánh mã số của EAN.UCC sẽ được sử dụng 
để định danh các sản phẩm thương mại. Tất cả đều được cân nhắc theo 14 
chữ số của Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu (GTIN). Cần được thể 
hiện để cho phép dữ liệu có thể thể hiện theo danh mục phân loại các sản 
phẩm thương mại. Cần phải được thông qua bởi người sở hữu dữ liệu (có 
thể là nhà sản xuất). Xem thêm các đặc tả của EAN.UCC. Trường này là bắt 
buộc trong quá trình đồng bộ hoá dữ liệu toàn cầu. Xem thêm các lưu ý 
trong việc triển khai. 

 
 

Lớp: TradeItemIdentification 

 
Lớp này là bắt buộc để lựa chọn một GTIN hoặc giá trị tương ứng khác. 

 
 

Lớp: FMCGTradeItemIdentificationList 

 
Thuộc tính: ISBN_NUMBER 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
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Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..10 

 
Định nghĩa: Mã số được cấp bởi Tổ chức mã số sách chuẩn quốc tế. 

 
Ví dụ: "0-8407-2690-2" Chuẩn theo ISBN : ISO 2108 

 
Luật nghiệp vụ: Chuẩn theo ISBN : ISO 2108 
Chuẩn theo ISSN : ISO 3297-1975 (E) 
Thông tin bổ sung của các chuẩn nói trên có thể tìm thấy trong các website: 
http://www.isbn.org/standards/home/isbn/us/isbnqa.asp 

 
http://www.issn.org:8080/English/pub/faqs 

 

 
 

Lớp: FMCGTradeItemIdentificationList 

 
Thuộc tính: ISSN_NUMBER  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..10 

 
Định nghĩa: Mã số được cấp bởi Tổ chức mã số sách chuẩn quốc tế. 

 

Ví dụ: "0-8407-2690-2" 
Chuẩn theo ISSN : ISO 3297-1975 (E) 

 

Luật nghiệp vụ: Chuẩn theo ISBN : ISO 2108 
Chuẩn theo ISSN : ISO 3297-1975 (E) 
Thông tin bổ sung của các chuẩn nói trên có thể tìm thấy trong các website: 
http://www.isbn.org/standards/home/isbn/us/isbnqa.asp 

 
 

http://www.issn.org:8080/English/pub/faqs 
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3.4 Thông tin sản phẩm thương mại 

 
Lớp: Information Provider  
 
Thuộc tính: informationProvider  
 

Lõi / Mở rộng: Lõi 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: PartyIdentification 
Kích thước: ..35 

 

Định nghĩa: Mã số vị trí duy nhất định danh thông tin về người sở hữu 
thông tin. Vd: Nhà cung cấp, môi giới, nhà sản xuất, nhà cung cấp ủy quyền. 
Đây không phải là nhà cung cấp dịch vụ thứ ba. Mục đích của trường này 
nhằm định danh nguồn gốc của dữ liệu. Vid dụ: Sản phẩm thương mại A – 
sẵn sàng cho nhà bàn lẻ B từ nhà sản xuất C hoặc nhà cung cấp D. Nhà 
bán lẻ có thể nhận được thông tin từ cả hai người bán và trường này xác 
định người chủ của thông tin. 

 

Ví dụ: Tham khảo các website dưới đây để có các hướng dẫn cụ thể cho 
việc kết cấu mã số vị trí toàn cầu - www.uc-council.org hoặc www.ean-
int.org 

 

Luật nghiệp vụ: Tổ hợp của trường này (gln) + gtin + thị trường mục tiêu là 
định danh duy nhất một tập hợp các giá trị cho một sản phẩm thương mại. 
Người sở hữu dữ liệu không nhất thiết phải là khởi nguồn của dữ liệu nhưng 
có trách nhiệm cung cấp và duy trì dữ liệu trong danh mục. Trường này là 
bắt buộc trong quá trình đồng bộ dữ liệu. Xem thêm các lưu ý trong việc 
triển khai. 

 
 

Lớp: InformationProvider 
 

Thuộc tính: nameOfInformation Provider 
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc informationProvider  
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 

 

Định nghĩa: Tên của người sở hữu dữ liệu. Tên của nhà cung cấp thông tin 
về sản phẩm thương mại. 
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Ví dụ: Tên của nhà cung cấp, nhà bán buôn, nhà sản xuất, nhà phân phối 
hoặc nhà bán lẻ 

 

Luật nghiệp vụ: Bắt buộc khi có sử dụng InformationProvider. 

 
 

Lớp: TargetMarketInformation  
 
Thuộc tính: targetMarketCountryCode  
 

Lõi / Mở rộng: Lõi 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 3 

 
Định nghĩa: Mã thị trường mục tiêu xác định ở mức quốc gia hoặc cao hơn 
mà nhà cung cấp thông tin có thể đưa ra cho người mua thông qua GTIN. 
Thông tin này không có tính chất pháp lý vì người mua có thể bán lại GTIN 
cho người tiêu dùng cuối. 

 
Ví dụ: “036”=Australia, “300” = Greece, “524”= Nepal 

 
Luật nghiệp vụ: Khuôn dạng ISO 3166-1 với 3 chữ số theo hướng dẫn 
AIDC. Thông tin này dẫn hướng các luật đồng bộ dữ liệu để liên kết tới các 
trạng thái toàn cầu/địa phương, địa phương. Sự kết hợp của trường này 
+GTIN+GLN là định danh duy nhất một tập hợp các thuộc tính cho một sản 
phẩm thương mại. Đây là trường có thể lặp. Trường này là bắt buộc trong 
quá trình đồng bộ dữ liệu. Xem thêm các lưu ý trong việc triển khai. 
 

 
Lớp: TargetMarketInformation  
 
Thuộc tính: targetMarketDescription  
 

Lõi / Mở rộng: Lõi 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: Description 
Kích thước: 35 

 

Định nghĩa: Tên của thị trường mục tiêu cụ thể được định danh bởi Target 
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Market Country Code. Mô tả thị trường mục tiêu là sự kết hợp của đoạn văn 
bản và mã ngôn ngữ.  Mô tả này sẽ được tự động sinh ra từ danh sách mã 
theo ISO 3166-1. Mã ngôn nhữ sẽ được tự động sinh ra từ danh sách mã 
ISO 639. 

 
Ví dụ: ISO 3166-1 840= "United States", 276= "Federal Republic of 
Germany, 156 = "China" 

 
Luật nghiệp vụ: Đây là chỉ báo nguyên gốc của mã thị trường mục tiêu. 
Xem thêm mục 4.4 của phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai 
để biết thêm chi tiết. 

 
Lớp: TargetMarketInformation 

 
Thuộc tính: targetMarketSubdivisionCode 

 
Lõi / Mở rộng: Lõi  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 7 

 
Định nghĩa: Mã phân vùng thị trường mục tiêu là mã thứ hai của thị trường 
mục tiêu để chi tiết hoá cho mã thị trường mục tiêu. Mã phân vùng thị 
trường mục tiêu mô tả “vùng địa-chính trị của một quốc gia” nơi mà sản 
phẩm sẵn sàng để bán và được định nghĩa bởi người cung cấp thông tin. 
Lấy ví dụ ở Mỹ là “State", ở Đức là "Land", ở Pháp là "Region" và ở Canada 
là "Province" Canada. Không phải tất cả các quốc gia đều có phân vùng. Mã 
này được tạo bởi ba ký tự theo mã ISO 3166-2. Mã phân vùng thị trường 
mục tiêu là thuộc tính phụ thuộc. Một lưu ý quan trọng là việc thiếu các mã 
phân vùng thị trường mục tiêu đồng nghĩa với việc sản phẩm đang sẵn sàng 
trên toàn quốc. 

 
Ví dụ:  
“208-025” với “208” đại diện cho “Denmark” theo ISO 3166-1 và “025” đại 
diện cho “Danish county of Roskilde” theo ISO 3166-2. 
“554-BOP” với “554” đại diện cho “New Zealand” theo ISO 3166-1 và “BOP” 
đại diện cho “Bay of Plenty”. 

 
Luật nghiệp vụ: Khuôn dạng ISO 3166-2 với 3 chữ số/3 chữ cái đại diện 
cho quốc gia và mã phân vùng theo hướng dẫn AIDC. Thông tin này dẫn 
hướng các luật đồng bộ dữ liệu để liên kết tới các trạng thái toàn cầu/địa 
phương, địa phương. Trường tùy chọn này hỗ trợ khả năng định nghĩa sản 
phẩm thương mại trong tương lai. Mã thị trường bao gồm mã quốc gia và 
mã phân vùng tuỳ chọn. Mã phân vùng cần được sử dụng kèm với mã quốc 
gia ở mức cao hơn. (vd: Ohio với US). Trường này có thể lặp. 
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Lớp: TradeItemDescriptionInformation 

 
Thuộc tính: additionalTradeItemDescription 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Consumer Unit  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: LongTextDescription 
Kích thước: ..350 

 
Định nghĩa: Biến bổ sung cần thiết liên quan tới các ngành khác nhau giúp 
định nghĩa thêm cho sản phẩm thương mại. Có thể có nhiều biến này cho 
mỗi GTIN. Đây là trường có thể lặp,  vd: Kiểu dáng, màu sắc và mùi hương. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Có thể được sử dụng như thông tin kỹ thuật và thương 
mại bổ sung. Là trường văn phản mô tả, yếu tố dữ liệu này có thể lặp cho 
từng ngôn ngữ được sử dụng và cần kết hợp với mã ngôn ngữ ISO hợp lệ 
từ bảng đính kèm. Xem thêm mục 4.4 của phần Những vấn đề cần lưu ý 
trong việc triển khai để biết thêm chi tiết. 

 
 

Lớp: TradeItemDescriptionInformation 

 
Thuộc tính: brandName  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: .. 35 
 
Định nghĩa: Tên nhận biết được sử dụng bởi người sở hữu nhãn hiệu để 
xác định duy nhất một hàng của sản phẩm thương mại hoặc dịch vụ. Người 
tiêu dùng cuối có thể nhận biết được tên này. Xem thêm các ví dụ. 

 
Ví dụ: ACME 

 
Luật nghiệp vụ: Trường văn bản tự do, không cần thiết phải liên quan tới 
ngôn ngữ. Nhãn hàng hoá thường độc lập với ngôn ngữ hơn. Nếu sản 
phẩm thương mại không có nhãn, sử dụng ‘unbranded’ trong mô tả. Đây là 
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trường bắt buộc. Nếu sản phẩm thương mại chuyển từ "Unbranded" thành 
một nhãn cụ thể sẽ yêu cầu một GTIN mới. Các luật tổ hợp GTIN có thể 
thay đổi theo từng ngành. 

 
Lớp: TradeItemDescriptionInformation 

 
Thuộc tính: descriptionShort  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Text Description 
Kích thước: 30 

 
Định nghĩa: Mô tả ngắn tuỳ ý của sản phẩm thương mại có thể được sử 
dụng để định danh sản phẩm thương mại tại địa điểm bán hàng. 

 
Ví dụ: Kel CrnF750g. 

 
Luật nghiệp vụ: Trường dữ liệu văn bản tự do, yếu tố dữ liệu này có thể lặp 
cho từng ngôn ngữ sử dụng và cần kết hợp với mã ngôn ngữ ISO hợp lệ 
trong bảng đính kèm. Xem thêm mục 4.4 của phần Những vấn đề cần lưu ý 
trong việc triển khai để biết thêm chi tiết. 

 
 

Lớp: TradeItemDescriptionInformation 

 
Thuộc tính: functionalName  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: TextDescription 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Mô tả cách sử dụng của sản phẩm hoặc dịch vu cho người tiêu 
dùng cuối. Mô tả này phải làm rõ sự liên kết giữa phân loại sản phẩm và 
GTIN. 

 
Ví dụ: vải thô, nước sốt xalát, súp, bia. 

 
Luật nghiệp vụ: Trường dữ liệu văn bản tự do, yếu tố dữ liệu này có thể lặp 
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cho từng ngôn ngữ sử dụng và cần kết hợp với mã ngôn ngữ ISO hợp lệ 
trong bảng đính kèm. Xem thêm mục 4.4 của phần Những vấn đề cần lưu ý 
trong việc triển khai để biết thêm chi tiết. 

 

 

Lớp: TradeItemDescriptionInformation 

 
Thuộc tính: invoiceName  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: TextDescription 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Nhà cung cấp thông tin tự xác định mô tả cho sản phẩm/dịch 
vụ phù hợp với mô tả của sản phẩm/dịch vụ trong phần ghi chú của hoá 
đơn. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Trường dữ liệu văn bản tự do, yếu tố dữ liệu này có thể lặp 
cho từng ngôn ngữ sử dụng và cần kết hợp với mã ngôn ngữ ISO hợp lệ 
trong bảng đính kèm. Xem thêm mục 4.4 của phần Những vấn đề cần lưu ý 
trong việc triển khai để biết thêm chi tiết. Most likely will include several 
abbreviations. 

 

 

Lớp: TradeItemDescriptionInformation 

 
Thuộc tính: tradeItemDescription  
 

Lõi / Mở rộng: Lõi  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ 

 

Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có 
Kiểu dữ liệu:LongText Description 
Kích thước: ..143 

 
Định nghĩa*: Mô tả cô đọng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Xem thêm luật 
nghiệp vụ. 

 
Ví dụ*: Khi nhà cung cấp gửi toàn bộ thông tin với kích thước lớn nhất, nhà 
bán lẻ sẽ nhận được thông tin như ví dụ như sau: 
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YummyCola_________________________Yummy_________________ 
_____________Drink______________________________Big Size__ 
________________________ 
Để có thể tự động xử lý thông tin này, ví dụ như trên nhãn, cần phải có dấu 
phân cách giữa tất cả các thành phần. Ví dụ: Yummy-Cola; Yummy; Drink; 
Big Size. 

 
Luật nghiệp vụ*: Trường này tự động sinh ra bởi sự kết hợp của "brand", 
"sub-brand", "functional name" và "variant". Trường dữ liệu văn bản tự do, 
yếu tố dữ liệu này có thể lặp cho từng ngôn ngữ sử dụng và cần kết hợp với 
mã ngôn ngữ ISO hợp lệ trong bảng đính kèm. Xem thêm các lưu ý trong 
việc triển khai để biết thêm chi tiết. 

 
* Đây là thuộc tính bắt nguồn từ kết quả kết hợp của 4 thuộc tính khác với 
tối đa 35 ký tự cho mỗi thuộc tính (Xem thêm luật nghiệp vụ ở trên). Khi triển 
khai xong mô hình, 4 thuộc tính này có thể tổ hợp một cách thích hợp. Mô tả 
sản phẩm là thành phần của tập hợp các dữ liệu lõi và sẽ được lưu trong 
đăng ký. 

 

 

Lớp: TradeItemDescriptionInformation 

 
Thuộc tính: productRange  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Tên sử dụng bởi người sở hữu nhãn hiệu để liên kết nhiều 
phân nhóm người dùng cuối. Vd: (Waist Watchers) 

 
Ví dụ: Dòng sản phẩm “Waist watcher” bao gồm cả nước sốt xalát, sổ phiếu 
thu, đồ dùng nấu ăn… 

 
Luật nghiệp vụ: Trường văn bản 

 
 

Lớp: TradeItemDescriptionInformation 
 

Thuộc tính: subBrand  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
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Trang 35/217  

Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Cấp thứ hai của nhãn hiệu. Có thể là tên đăng ký thương mại. 
Đây là yếu tố phân biệt chính mà người sở hữu nhãn hiệumong muốn cung 
cấp cho người mua hoặc người tiêu dùng cuối. Vd: Yummy-Cola Classic. 
Trong ví dụ này Yummy-Cola là nhãn hiệu và Classic là nhãn hiệu thứ cấp. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Trường văn bản 

 
 

Lớp: TradeItemDescriptionInformation 

 
Thuộc tính: tradeItemFormDescription 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Là khuôn dạng vật lý của sản phẩm. Có thể được sử dụng 
trong ngành dược để xác định công thức của sản phẩm thương mại. Định 
nghĩa khuôn dạng của bản thân sản phẩm tách biệt với khuôn dạng đóng 
gói sản phẩm đó. 

 
Ví dụ: "viên", "bột", "chất đặc quánh", "thái nhỏ", "chất lỏng", "hạt"  
 
Luật nghiệp vụ: Trường tuỳ chọn có thể được sử dụng để mô tả phương 
thức phân phối hiệu quả của sản phẩm thương mại trong tương lai. Là 
trường văn bản tự do. (Xem các ví dụ) 

 

 
 

Lớp: TradeItemDescriptionInformation 
 
Thuộc tính: tradeItemGroupIdentificationCode 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
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Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..20 

 
Định nghĩa: Mã gán bởi nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất để nhóm một các 
lôgíc các sản phẩm thương mại độc lập với hệ thống phân loại sản phẩm 
thương mại toàn cầu. 

 
Ví dụ: Mã đại diện cho một nhóm các GTIN cho toàn bộ kích cỡ và màu sắc 
của “501 Blue Jeans” 
123= 
GTIN1 501 Blue/38 
GTIN2 501 Blue/40 
GTIN3 501 Black/38 
GTIN4 501 Black/40 

 
Luật nghiệp vụ: Do nhà sản xuất xác định. Mã này gán cho nhiều GTIN. 

 

 

Lớp: TradeItemDescriptionInformation 

 
Thuộc tính: tradeItemGroupIdentificationDescription 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Text Description 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Đoạn văn bản mô tả của giá trị thể hiện bởi trade 
itemGroupIDCode 

 
Ví dụ: "501 Blue Jeans", đại diện cho tất cả kích cỡ và màu sắc của nhóm 
sản phẩm 

 
Luật nghiệp vụ: Nếu tồn tại tradeitemGroupIDCode, mô tả cũng phải tồn 
tại. Là trường văn bản mô tả, yếu tố dữ liệu này có thể lặp theo từng ngôn 
ngữ sử dụng và liên kết với yếu tố dữ liệu "Description language". 

 
 

Lớp: TradeItemDescriptionInformation 

 
Thuộc tính: variant  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
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Trang 37/217  

Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: TextDescription 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Trường văn bản tự do sử dụng để định danh biến thể của sản 
phẩm. Biến thể là những đặc tính khác biệt của các sản phẩm khác nhau 
nhưng có cùng nhãn hiệu hoặc kích thước, bao gồm cả mùi hương, vị riêng. 

 
Ví dụ: Ví dụ: Chuối, Dâu tây, Chanh tây. 

 
Luật nghiệp vụ: Khác với biến thể phân loại sản phẩm toàn cầu EAN.UCC. 
Trường dữ liệu văn bản tự do, yếu tố dữ liệu này có thể lặp cho từng ngôn 
ngữ sử dụng và cần kết hợp với mã ngôn ngữ ISO hợp lệ trong bảng đính 
kèm. Xem thêm mục 4.4 của phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển 
khai để biết thêm chi tiết. 

 
 
 
3.5 Thông tin sản phẩm thương mại độc lập đối tác thương mại 

 
 

Lớp: BarCodeTypeList 

 
Thuộc tính: barCodeType  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 35 

 
Định nghĩa: Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên sản phẩm thương 
mại 

 

 

Ví dụ: RSS Expanded Stacked 

 
Luật nghiệp vụ: Cho phép đa trị. Sử dụng danh sách loại mã vạch định 
nghĩa trước trong sơ đồ lớp thông tin sản phẩm thương mại độc lập đối tác 
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Lớp: BrandOwnerOfTradeItem 

 
Thuộc tính: brandOwner  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: PartyIdentification 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Mã số vị trí duy nhất dịnh danh chủ sở hữu nhãn hiệu. Có thể 
hoặc không phải cùng một thực thể với nhà cung cấp, đơn vị nhập liệu và 
duy trì dữ liệu trong kho dữ liệu. 

 
Ví dụ: GLN, DUNS_PLUS_FOUR 

 
Luật nghiệp vụ: Chủ sở hữu nhãn hiệu là nguồn của dữ liệu liên quan tới 
sản phẩm thương mại nhưng không cần thiết phải có trách nhiệm cung cấp 
và duy trì dữ liệu trong danh mục. Trách nhiệm này là của nhà cung cấp 
thông tin. 

 
Lớp: BrandOwnerOfTradeItem  
 
Thuộc tính: nameOfBrandOwner  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 

 

Định nghĩa: Tên đối tác sở hữu nhãn hiệu của sản phẩm thương mại. 
 

Ví dụ: Nhà sản xuất của sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu - Cũng có thể là 
nhà phân phối hoặc nhà bán lẻ cấp đăng ký nhãn hiệu cho nhiều nhà sản 
xuất riêng khác nhau. 

 
Luật nghiệp vụ: Là bắt buộc khi định danh brandOwner Party được sử 
dụng 
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Lớp: ManufacturerOfTradeItem 

 
Thuộc tính: manufacturer  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: PartyIdentification 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: GLN (hoặc AlternatePartyIdenfication) định  danh nhà sản xuất 
của sản phẩm thương mại. Có thể hoặc không phải là chủ sở hữu nhãn 
hiệu, có thể là nhà sản xuất theo hợp đồng. GLN hoặc 
(AlternatePartyIdentification) định danh nhà sản xuất của sản phẩm thương 
mại: đây là trường có thể lặp. 

 
Ví dụ: Người sở hữu nhãn hiệu A ký kết hợp đồng với các nhà sản xuất B 
và C để sản xuất ra sản phẩm thương mại D. Trường này cần đưa ra một 
GLN (hoặc AlternatePartyIdentification) cho các nhà sản xuất B hoặc/và C 

 
Luật nghiệp vụ: 

 
 

Lớp: ManufacturerOfTradeItem  
 
Thuộc tính: nameOfManufacturer  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Mô tả tên của nhà sản xuất sản phẩm thương mại. 

 

Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Có thể hoặc không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu. Đây 
không phải là tên của đối tác tích hợp sản phẩm thương mại. Đó là trường 
tuỳ chọn, duy trì một cách thủ công, có thể định danh công ty sản xuất ra 
sản phẩm. Đây là trường có thể lặp. 
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Lớp: MaterialSafetyData 

 
Thuộc tính: materialSafetyDataSheetNumber 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc MaterialSafetyData  
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..20 

 
Định nghĩa: Mã số định danh của nhà sản xuất cho bảng vật liệu an toàn 
của sản phẩm thương mại. 

 
Ví dụ: "4711", "ag34784", "zruifk" 

 
Luật nghiệp vụ: Đây là mã số nội bộ được phân bổ bởi nhà sản xuất. Có 
thể theo bất kỳ khuôn dạng nào. Thuộc tính này là bắt buộc nếu thuộc tính 
Material Safety Data Sheet = “Y”. 

 
 
 

Lớp: MaterialSafetyData 

 
Thuộc tính: materialSafetyDataSheet → this boolean question is answered by 
application of class. 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Xác định nếu tồn tại bảng dữ liệu vật liệu an toàn cho sản 
phẩm thương mại. Đây là bảng dữ liệu với các đặc tính quan trọng nhất, bảo 
vệ khuôn khổ và quy định khi xử lý các sản phẩm này. Nó liên quan tới tất 
cả các vật chất nguy hiểm nói trên. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N 
Thông tin được yêu cầu khi dangerousGoodsIndicator = Y. Có thể lặp theo 
từng mã dangerousGoodsRegulation. 
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Lớp: OrganicTradeItemCharacteristics 

 
Thuộc tính: organicClaimAgency  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Tổ chức chính phủ tạo ra và duy trình các tiêu chuẩn liên quan 
đến sản phẩm hữu cơ. Chỉ các giá trị đã đăng ký mới có thể được sử dụng. 
Xem thêm phần 4.8 để tham khảo danh sách mã. Đây là trường có thể lặp. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: 

 
 

Lớp: OrganicTradeItemCharacteristics 

 
Thuộc tính: organicTradeItemCode 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Sử dụng để xác định tình trạng hữu cơ của sản phẩm thương 
mại hoặc một hay nhiều cấu phần của nó. 

 

Ví dụ: Xem danh sách mã 

 
Luật nghiệp vụ: Các giá trị được chấp nhận: 

01  100% hữu cơ 
02  Hữu cơ 
03  Tạo bởi các thành phần hữu cơ 
04  Một số thành phần hữu cơ 
05  Vô cơ 
06 Không xác định 
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Lớp: PackagingMarking 

 
Thuộc tính: isBarcodeOnThePackage 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Xác định nếu sản phẩm thương mại được đánh mã vạch cùng 
với mã số định danh của sản phẩm chính. Đây là giá trị y/n (Boolean) với Y 
có nghĩa là sản phẩm đã được đánh mã vạch. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N; Y = đã đánh mã vạch, N = chưa đánh 
mã vạch 
 
Ghi chú kỹ thuật: Câu hỏi lôgíc này được trả lời bởi ứng dụng của lớp “Bar 
Code Type List”. Nếu tồn tại lớp BarCodeTypeList  (nói lên mã vạch nào 
được sử dụng trên bao bì), thì tức là có mã vạch trên bao bì. Thuộc tính này 
bắt nguồn từ  BarCodeTypeList và không có trong mô hình. 

 
 

Lớp: PackagingMarking 

 
Thuộc tính: isPackagingMarkedAsRecyclable 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 

Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Bao bì của GTIN này được đánh dấu để xác định có thể tái 
chế. 

 
Ví dụ: Nhôm có thể được đánh dấu là có thể tái chế 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N; Y = có thể tái chế, N = không thể tái 
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chế. Áp dụng cho các bao bì có thể tái chế dù có thể hoặc không phải đặt 
cọc. 

 
 

Lớp: PackagingMarking 

 
Thuộc tính: isPackagingMarkedReturnable 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Sản phẩm thương mại có bao bì có thể hoàn lại. Đây là giá trị 
Y/N (Boolean) với Y là bao bì của sản phẩm có thể hoàn lại. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N; Y = có thể hoàn lại, N = không thể 
hoàn lại. Thuộc tính này áp dụng cho các bao bì có thể hoàn lại dù có thể 
hoặc không phải đặt cọc. 

 

 
 

Lớp: PackagingMarking 

 
Thuộc tính: isPackagingMarkedWithExpirationDate 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 

Định nghĩa: Xác định nếu sản phẩm thương mại có hạn sử dụng, ngày 
được in hoặc dán trên bao bì. Đây là giá trị Y/N (Boolean) với Y là bao bì 
sản phẩm được dán hoặc in hạn sử dụng 

 
Ví dụ: sử dụng đến ngày – đối với pin; được bán đến ngày – đối với sữa 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N; Y = có ngày tháng N = không có ngày 
tháng 
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Lớp: PackagingMarking 

 
Thuộc tính: isPackagingMarkedWithGreenDot 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: L  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Bao bì sản phẩm thương mại được đánh dấu bằng điểm màu 
xanh lục. Đây là quy định pháp lý bắt buộc đối với đa số các quốc gia châu 
Âu. Đây là giá trị yes/no (Boolean) với yes là bao bì được đánh dấu bằng 
điểm màu xanh lục. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N, Y = đánh dấu bằng điểm màu xanh lục 
Yêu cầu pháp lý tại một số quốc gia. Xem thêm: ProEurope s.p.r.l Av de 
Tervuren 35 Etterbeck- B 1040 Brussels. Các quốc gia được đề cặp đến tại 
thời điểm 01 tháng 11: AT,BE,CZ,FR,DE,HU,IE,LT,LU,NO,PT,ES,SE 

 
 

Lớp: PackagingMarking 

 
Thuộc tính: isPackagingMarkedWithIngredients 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: L  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 

Định nghĩa: Bao bì sản phẩm thương mại có thông tin gắn liền với các 
thành phần của nó. Các thành phần của sản phẩm phải có thông tin về 
thành phần trên sản phẩm (thông thường được áp dụng đối với các sản 
phẩm cơ sở). Đây là giá trị yes/no (Boolean) với yes nghĩa là có thông tin về 
thành phần. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N where Y = có thông tin thành phần, N = 
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không có thông tin về thành phần. Thành phần của sản phẩm thương mại 
được yêu cầu phải thể hiện trên sản phẩm (thông thường đối với cấp đơn vị 
tiêu dùng). Phần mở rộng đặc thù. Danh sách các thành phần có thể là yêu 
cầu pháp lý tại một số quốc gia cho một số khu vực sản phẩm thương mại 
giới hạn. 

 

 
 

Lớp: PackagingMaterial 

 
Thuộc tính: packagingMaterialCode 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Char 
Kích thước: ..3 

 
Định nghĩa: Mã nguồn cần phải được định nghĩa. Hiện tại danh sách bảng 
mã của Liên minh Châu Âu đã đáp ứng được yêu cầu này. Danh sách mã là 
cần thiết để định danh vật liệu bao bì của sản phẩm thương mại. 

 
Ví dụ: "GL" (Kính) "AL" (Nhôm) 

 
Luật nghiệp vụ: Có thể lặp cho các nguyên vật liệu khác nhau của bao bì 
và liên kết với trọng lượng bao bì. 

 

 
 

Lớp: PackagingMaterial 

 
Thuộc tính: packagingMaterialCodeListMaintenanceAgency 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Tổ chức cần được định nghĩa. Tổ chức hoặc các tổ chức kiểm 
soát danh sách mã đóng gói của từng quốc gia. Bắt buộ nếu mã vật liệu 
đóng gói được sử dụng. 
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Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Phụ thuộc trường packagingMaterialCode 

 

 
 

Lớp: PackagingMaterial 

 
Thuộc tính: packagingMaterialCompositionQuantity 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị:Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: ..3 

 
Định nghĩa: Sô lượng bao bì của sản phẩm thương mại. Có thể là trọng 
lượng, số lượng hoặc diện tích và có thể thay đổi theo từng quốc gia. 

 
Ví dụ: "15 grm", giá trị, số lượng,... 

 
Luật nghiệp vụ: Có thể lặp cho từng nguyên vật liệu đóng gói cho bao bì có 
nhiều nguyên vật liệu và cần kết hợp với mã ngôn ngữ ISO hợp lệ trong 
bảng đính kèm. Cần kết hợp với đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 
của phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết. 

 
 

Lớp: PackagingMaterial 

 
Thuộc tính: packagingMaterialDescription 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Text Description 
Kích thước: ..35 

 

Định nghĩa: Hệ thống tự động sinh ra cho mã vật liệu bao bì. 

 
Ví dụ: "Kính" "Nhôm" 

 
Luật nghiệp vụ: Có thể lặp cho các nguyên vật liệu khác nhau của bao bì 
và liên kết với trọng lượng bao bì. Là trường văn bản mô tả, yếu tố dữ liệu 
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này có thể lặp cho từng ngôn ngữ được sử dụng và cần phải kết hợp với mã 
ngôn ngữ ISO hợp lệ trong bảng đính kèm. Phụ thuộc vào trường 
packagingMaterialCode. Xem thêm mục 4.4 của phần Những vấn đề cần 
lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết. 

 

 
 

Lớp: PackagingMaterial 

 
Thuộc tính: packagingTermsAndConditions 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 3 

 
Định nghĩa: Xác định nếu bao bì được mô tả dưới dạng cho thuê, có thể 
hoàn đổi dù có phải đặt cọc/sử dụng một lần hay không thể tái sử dụng. 

 
Ví dụ: Mã cần được định nghĩa. Xem mục 4.8 

 
Luật nghiệp vụ: Danh sách các giá trị đã được cấp phép dựa trên 
EANCOM 7073, X12 DE102 and X12 DE399. 

 

 
 

Lớp: PackagingType 

 
Thuộc tính: packagingTypeCode  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Char 
Kích thước: 3 

 
Định nghĩa: Mã định danh kiểu của bao bì sử dụng để chứa đựng sản 
phẩm thương mại. 

 
Ví dụ: Mã cần được định nghĩa. Xem thêm danh sách mã cho các giá trị có 
thể sử dụng (packagingTypeDescription). 
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Luật nghiệp vụ: Danh sách các giá trị mã đã được cấp phép dựa trên các 
khuyến nghị UN-ECE 21. Danh sách mã có thể tìm thấy trong phần triển 
khai mục 4.8. Có thể lặp. 

 

 
 

Lớp: PackagingType 

 
Thuộc tính: packagingTypeDescription 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Hệ thống tự động sinh ra mô tả của kiểu đóng gói sản phẩm 
thương mại. Lấy ví dụ, hộp hoặc cát tông. 

 
Ví dụ: "Hộp", "Chai" 

 
Luật nghiệp vụ: Danh sách các giá trị mô tả đã được cấp phép dựa trên 
các khuyến nghị UN- ECE 2 - EANCOM 7065. Có thể lặp. Trường dữ liệu do 
hệ thống sinh ra. 

 
 

Lớp: PriceOnTradeItem 

 
Thuộc tính: priceOnPackIndicator → câu hỏi lôgíc này được trả lời thông qua việc 
ứng dụng của lớp. 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Xác định nếu có giá bán lẻ trên bao bì của sản phẩm bởi nhà 
sản xuất hoặc nhà cung cấp thông tin. Đây là giá trị y/n (Boolean) với  y là 
có giá bán lẻ trên sản phẩm thương mại. Nếu giá trị là y thì 
retailPriceOnTradeItem cũng phải có giá trị. 

 
Ví dụ: - 
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Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N; Y = có giá bán lẻ trên bao bì sản 
phẩm; N = không có giá 

 

 
 

Lớp: PriceOnTradeItem 

 
Thuộc tính: retailPriceOnTradeItem 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Amount 
Kích thước: 17..4 

 
Định nghĩa: Giá bán lẻ được niêm yết trên bao bì sản phẩm thương mại. 
Trường này phụ thuộc vào giá trị "yes" của trường PriceOnPackIndicator. 

 
Ví dụ: "USD 1.00", "EUR 36", “USD 17.45” 

 
Luật nghiệp vụ: Là trường số tiền, yếu tố dữ liệu này cần kêt hợp với một 
đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm các lưu ý trong việc triển khai để có bảng  
dữ liệu đầy đủ. Các luật tổ hợp GTIN nêu rõ giá của sản phẩm không liên 
quan tói điều kiện thay đổi GTIN trừ trường hợp giá được in trên bao bì.. 
Trở thành bắt buộc khi priceOnPackIndicator = "Y". Trong trường hợp này, 
priceOnPack trở thành Toàn cầu (không thay đổi theo thị trường mục tiêu). 
Xem thêm mục 4.5 của phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai 
để biết thêm chi tiết. 

 
 
 

Lớp: PrivateInformation 

 
Thuộc tính: isTradeItemInformationPrivate 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Xác định nếu dữ liệu toàn cục có thể tra cứu rộng rãi hoặc chỉ 
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giới hạn cho một số người sử dụng nhất định. Đây là giá trị y/n (Boolean) 
với y là không phổ biến. Nếu giá trị là y, thông tin về PARTY ID cần được 
cung cấp cho người yêu cầu thông tin. 

 
Ví dụ: Đơn vị tiêu dùng A là công khai. Display B, chứa đựng đơn vị tiêu 
dùng công khai A, được đánh dấu là không công khai và chỉ xây dựng cho 
nhà bán lẻ C. Pallet GTIN D, tạo thành từ Display B, cũng được đánh dấu là 
không công khai thì chỉ có hiệu lực với nhà bán lẻ C. 

 

Luật nghiệp vụ: Tác động đối với thứ bậc của sản phẩm thương mại – nếu 
GTIN được đánh dấu là không phổ biến, tất cả các thứ bậc cao hơn của sản 
phẩm cũng sẽ là không phổ biến. Các thứ bậc thấp hơn của sản phẩm vẫn 
có thể là phổ biến. Câu hỏi lôgíc này được trả lời bằng việc ứng dụng của 
lớp PrivateInformation. 

 

 
Lớp: PrivateInformation 

 
Thuộc tính: partyReceivingPrivateData 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Phụ thuộc đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có*  
Kiểu dữ liệu: PartyIdentification 
Kích thước: ..35 

 

Định nghĩa: Mã số vị trí duy nhất định danh đối tác được  truy cập tới thông 
tin của người sở hữu dữ liệu. 

 

Ví dụ: Tham khảo các website dưới đây để có các hướng dẫn cụ thể cho 
việc kết cấu mã số vị trí toàn cầu - www.uc-council.org hoặc www.ean-
int.org 

 
Luật nghiệp vụ: Trường có thể lặp. Là cần thiết nếu  
isTradeItemInformationPrivate = yes 

 

 
Lớp: TradeItemColorDescription 

 
Thuộc tính: colorCodeListAgency 

 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
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Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..3 

 
Định nghĩa: Các đối tác kiểm soát danh sách mã màu. Phụ thuộc vào giá trị 
mã màu. 

 
Ví dụ: "PMS", "RAL", "TGA", "91" 

 
Luật nghiệp vụ: Nếu mã màu được xác định, colorCodeListAgency là cần 
thiết. Phần mở rộng đặc thù. 

 

 

Lớp: TradeItemColorDescription 

 
Thuộc tính: colorCodeValue  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: .. 20 

 
Định nghĩa: Danh sách mã cần thiết để định danh màu của sản phẩm 
thương mại. Không có chuẩn ISO. Mỗi ngành cần xác định tổ chức mã nào 
sẽ được sử dụng. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Nếu mã màu được xác định, colorCodeValue là cần thiết. 
Danh sách mã màu EANCOM sẽ được sử dụng. Thuộc tính này được sử 
dụng bởi các ngành cụ thể duy trì các danh sách mã màu đặc thù này. 

 

 
 

Lớp: TradeItemColorDescription 

 
Thuộc tính: colorDescription  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Text Description 
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Kích thước: ..70 

 
Định nghĩa: Trường văn bản mô tả tuỳ ý cho màu của sản phẩm thương 
mại. 

 
Ví dụ: "Đỏ tía sẫm" 

 
Luật nghiệp vụ: Trường văn bản mô tả tự nhập. Yếu tố dữ liệu này có thể 
lặp theo từng ngôn ngữ được sử dụng và phải kết hợp với đúng mã ngôn 
ngữ ISO theo bảng đính kèm. Xem thêm mục 4.4 của Những vấn đề cần lưu 
lý trong việc triển khai – các đặc tính mở rộng để biết thêm chi tiết. 

 
Lớp: TradeItemCountryOfOrigin 

 
Thuộc tính: countryOfOrigin  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 3 

 
Định nghĩa: Mã (hoặc nhiều mã) quốc gia nơi mà hàng hoà được cung ứng 
hoặc sản xuất với các tiêu chuẩn cho mục đích sử dụng được thể hiện hoặc 
không thể hiện trên nhãn của sản phẩm thương mại. 

 
Ví dụ: "124" = Canada, "840" = United States 

 
Luật nghiệp vụ: Thông tin này dành cho mục tích tuỳ biến trong trường hợp 
có yêu cầu pháp lý hoặc quan trọng liên quan tới thông tin khách hàng trong 
một số danh mục của sản phẩm thương mại (vd: các loại thịt và trái cây) 
Thông tin có thể lặp lại nếu đa quốc gia là hợp lệ. Trong trường hợp này, 
người mua sẽ chỉ biết đến quốc gia xuất xứ thực tế tại thời điểm cung cấp. 
Danh sách mã ISO 3166-1. 

 

 
 

Lớp: TradeItemCoupon 

 
Thuộc tính: couponFamilyCode 

 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: L  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
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Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 3 

 
Định nghĩa: Mã được gán bởi nhà cung cấp cho một sản phẩm thương mại 
hoặc một dòng sản phẩm tiêu dùng duy nhất và có thể được sử dụng máy 
quét để liên kết với giá trị mã cuống phiếu U.P.C. nhằm xác định giá trị giảm 
giá khi mua hàng. 

 
Ví dụ: - 

 
Luật nghiệp vụ: Chỉ áp dụng cho đơn vị tiêu dùng. 

 

 
 

Lớp: TradeItemDateInformation 

 
Thuộc tính: canceledDate  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Date 
Kích thước: 8 

 
Định nghĩa: Thể hiện thông tin ngừng khai trương của sản phẩm thương 
mại trong trường hợp tạm ngừng hoặc sẽ không sản xuất nhưng đã công bố 
cho người mua. Cho phép tái sử dụng GTIN sau 12 tháng sau khi ngừng. 

 
Ví dụ: “2002-11-20” 

 
Luật nghiệp vụ: Sử dụng ISO 8601 khuôn dạng ngày tháng CCYY-MM-DD 

 

 
 

Lớp: TradeItemDateInformation 

 
Thuộc tính: consumerAvailabilityDateTime 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: DateTime 
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Kích thước: 15 

 
Định nghĩa: Ngày/giờ đầu tiên mà người mua có thể bán lại sản phẩm 
thương mại cho người tiêu dùng cuối. Thường có liên quan đến một vị trí địa 
lý cụ thể. Khuôn dạng ISO 8601 về ngày giờ CCYY-MM-DDTHH:MM:SS. 

 
Ví dụ: "2002-02-05T17:00:00"  
 
Luật nghiệp vụ: Thời gian được biểu diễn theo múi giờ của thị trường mục 
tiêu, nơi mà sản phẩm thương mại được mong đợi có thể bán lại cho người 
tiêu dùng. Khuôn dạng ISO 8601 về ngày giờ CCYY-MM-DDTHH:MM:SS. 

 

 
 

Lớp: TradeItemDateInformation 

 
Thuộc tính: discontinuedDate  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: T.P Neutral  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Date 
Kích thước: 8 

 
Định nghĩa: Thể hiện ngày mà sản phẩm thương mại sẽ không tiếp tục 
được sản xuất. Cho phép tái sử dụng GTIN sau 48 tháng với trường hợp 
ngoại lệ là hàng quần áo, trang sức và 30 tháng đối với những hàng hoá đặc 

biệt khác (vd: thép tấm). 

 
Ví dụ: “2002-02-05” 

 
Luật nghiệp vụ: Khuôn dạng ISO 8601 về ngày giờ CCYY-MM-DD 

 

 
 

Lớp: TradeItemDateInformation 

 
Thuộc tính: effectiveDate  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Date 
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Kích thước: 8 
 

Định nghĩa: Ngày mà gói thông tin của phiên bản dữ liệu toàn cục có hiệu 
lực. Giá trị của trường này  = correct hoặc true. Này hiệu lực có thể dùng để 
sử dụng cho việc đặt hàng lần đầu hoặc đánh dấu sự thay đổi thông tin liên 
quan tới một sản phẩm thương mại đã tồn tại. Ngày này xác định khi các 
thay đổi có hiệu lực. 

 
Ví dụ: "2002-02-05" 

 

Luật nghiệp vụ: Ngày này sẽ được sử dụng cho mục đích quản lý phiên 
bản. Ngày hiệu lực có thể khác với ngày phát hành. Nếu một người sử dụng 
mới bắt đầu đồng bộ dữ liệu của GTIN này sau ngày hiệu lực gốc, ngày hiệu 
lực = ngày phát hành cho người sử dụng mới. Múi giờ của nhà cung cấp 
thông tin có thể được ghi nhận trong phác thảo tương lai của GDD. Khuôn 
dạng ISO 8601 về ngày tháng CCYY-MM-DD 

 
 

Lớp: TradeItemDateInformation  
 
Thuộc tính: endAvailabilityDateTime  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập/Phụ thuộc đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: DateTime 
Kích thước: 15 

 
Định nghĩa: Ngày mà sản phẩm thương mại sẽ không còn giá trị từ nhà 
cung cấp thông tin, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ theo thời vụ hoặc 
nhất thời. 

 
Ví dụ: "2002-02-05T17:00:00"  
 
Luật nghiệp vụ: Nếu sản phẩm thương mại là phổ biến, chỉ có một ngày là 
hợp lệ với một tổ hợp GTIN, GLN, TM. Nếu sản phẩm thương mại là dùng 
riêng, có thể có nhiều hơn một giá trị hợp lệ cho mỗi TM. Chỉ có một “ngày 
hết hiệu lực” cho mỗi tổ hợp GTIN/GLN/TM tại mỗi thời điểm bất kỳ.  Đối với 
trường hợp các sản phẩm theo mùa vụ, chỉ có một bắt đầu/kết thúc chu kỳ 
trong phiên bản tập hợp dữ liệu được đồng bộ. Vì vậy, một sản phẩm 
thương mại không thể có nhiều ngày bắt đầu/kết thúc hiệu lực tại mỗi thời 
điểm. Trường này là tuỳ chọn từ khi đa số các sản phẩm được chào hàng 
trong môi trường không xác định thời gian hết giá trị. Là độc lập đối tác với 
các sản phẩm phổ biến và phụ thuộc đối tác đối với các sản phẩm không 
phổ biến. Khuôn dạng ngày tháng CCYY-MM-DDTHH:MM:SS. 
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Lớp: TradeItemDateInformation  
 
Thuộc tính: lastChangeDateTime  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: DateTime 
Kích thước: 15 

 
Định nghĩa: Giá trị do hệ thống tạo ra xác định ngày và giờ cập nhật cuối 
cùng của bản ghi. Trường này cho phép kho dữ liệu kiểm soát phiên bản dữ 
liệu của sản phẩm thương mại và cho phép người sử dụng thông tin quyết 
định việc có tải dữ liệu này hay không. Khuôn dạng ngày tháng CCYY-MM-
DDTHH:MM:SS. 

 
Ví dụ: "2002-02-05T17:00:00" 
 
Luật nghiệp vụ: Hệ thống tự động sinh ra từ kho dữ liệu nguồn. Khuôn 
dạng ngày tháng CCYY-MM-DDTHH:MM:SS được định nghĩa trong ISO 
8601 

 

 
 

Lớp: TradeItemDateInformation 

 
Thuộc tính: publicationDate  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập/Phụ thuộc đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Date 
Kích thước: 8 

 

Định nghĩa: Ngày mà các dữ liệu tĩnh đi kèm với sản phẩm thương mại sẵn 
sàng để hiển thị và đồng bộ. 

 
Ví dụ: "2002-02-05" 

 

 
Luật nghiệp vụ: Chỉ có một ngày phát hành cho mỗi tổ hợp GTIN/TM/GLN. 
Nếu là sản phẩm không phổ biến, ngày này là phụ thuộc đối tác, nếu phổ 
biến, ngày này là trường độc lập đối tác. Khuôn dạng ngày tháng CCYY-
MM-DD được định nghĩa trong ISO8601. 
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Lớp: TradeItemDateInformation  
 
Thuộc tính: startAvailabilityDateTime  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập/Phụ thuộc đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: DateTime 
Kích thước: 15 

 
Định nghĩa: Ngày (CCYY-MM-DDTHH:MM:SS) sản phẩm thương mại bắt 
đầu sẵn sàng từ phía nhà cung cấp, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ theo 
thời vụ hoặc nhất thời. 

 
Ví dụ: "2002-02-05T17:00:00"  
 
Luật nghiệp vụ: Nếu sản phẩm thương mại là phổ biến, chỉ có một ngày 
duy nhất (CCYY-MM- DDTHH:MM:SS) là hợp lệ cho mỗi tổ hợp GTIN, GLN, 
TM. Nếu sản phẩm là không phổ biến, có thể có nhiều hơn 1 giá trị cho mỗi 
TM. Ngày này cần phải trước “ngày hết hiệu lực”. Ngày này xác định khi sản 
phẩm thương mại có thể lần đầu tiên được đặt hàng bởi người mua từ nhà 
cung cấp thông tin. Ngày này có thể là phụ thuộc đối tác nếu sản phẩm 
thương mại hoặc dịch vụ được định nghĩa là không phổ biến. Nó sẽ là độc 
lập đối tác nếu sản phẩm/dịch vụ là phổ biến. Nó không được xác định khi 
sản phẩm thương mại này trở nên sẵn sàng đối với người tiêu dùng cuối 
(xem ngày bán hàng đầu tiên). Chỉ có một ngày bắt đầu sẵn sàng cho mỗi tổ 
hợp GTIN/GLN/TM. Khuôn dạng ISO8601 về ngày tháng CCYY-MM- 
DDTHH:MM:SS. 
 

 
Lớp: TradeItemHandlingInformation  
 

Thuộc tính: handlingInstructionsCode  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: TextDescription 
Kích thước: 5 

 

Định nghĩa: Định nghĩa thông tin và các quy trình cần thiết để tiêu thụ một 
cách an toàn sản phẩm thương mại. Hướng dẫn tiêu thụ là tổ hợp của cả 
đoạn văn bản và mã ngôn ngữ. Ngôn ngữ cho đoạn văn bản sử dụng 2 ký 
tự theo danh sách ISO 639-1988. Lấy ví dụ, tiếng Anh là EN và tiếng Pháp 
là FR. 
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Ví dụ: 
"DNF"  – Không để đông lạnh 
“FTD”  – Nguy hiểm khi đông lạnh 
“HS”  – Nhạy cảm với nhiệt độ cao 
“HWC” – Hàng dễ vỡ 

 

Luật nghiệp vụ: Giá trị lặp có thể được chấp nhận. Xem thêm mục 4.4 của 
phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết. 

 
Lớp: TradeItemHandlingInformation 

 

Thuộc tính: minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival 
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập & phụ thuộc đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: ..4 

 

Định nghĩa: Giai đoạn theo ngày, đảm bảo bởi nhà sản xuất, từ ngày hàng 
tới các địa điểm đã được thoả thuận trong hệ thống phân phối của người 
mua đến trước ngày hết hạn của sản phẩm thương mại. Có thể lặp nếu sử 
dụng GLN. 

 
Ví dụ: "35" 

 

Luật nghiệp vụ: Trường này xác định vòng đời tối thiểu thông thường. Cần 
nhận thức rằng tính toán này có thể thay đổi một chút phụ thuộc vào vị trí 
của trung tâm phân phối hoặc kho hàng. Vì vậy, nó có thể lặp. Thông tin này 
được liên kết với thị trường mục tiêu.  Cần được biểu diễn dưới dạng số 
lượng ngày. 

 

 

Lớp: TradeItemHandlingInformation 
 

Thuộc tính: stackingFactor  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ 
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: ..6 

 

Định nghĩa: Yếu tố xác định giá trị xếp chồng tối đa của sản phẩm. Định ra 
số lớp mà sản phẩm có thể xếp chồng. 
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Ví dụ: Yếu tố là "2" = xếp được 2 sản phẩm chồng lên nhau 

 
Luật nghiệp vụ: Yếu tố sẽ xác định bao nhiêu lớp của sản phẩm cụ thể có 
thể được xếp chồng lên nhau. Số đếm của các lớp sẽ bắt đầu từ 1 chứ 
không phải là 0. 

 
 

Lớp: TradeItemHandlingInformation  
 
Thuộc tính: stackingWeightMaximum  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: ..7 

 
Định nghĩa: Trọng lượng tối đa có thể xếp chồng các sản phẩm thương 
mại. Trọng lượng được xác định trên cơ sở đơn vị tính và trị số. Trọng 
lượng này được sử dụng trong vận chuyển và lưu trữ và giúp người sử 
dụng căn cứ vào đó lựa chọn sản phẩm được xếp chồng trên sản phẩm 
khác. 

 
Ví dụ: "500 KGM” 

 

 

Luật nghiệp vụ: Sử dụng kết hợp với đơn vị đo lường. Xem thêm mục 4.6 
của phần các lưu ý trong việc triển khai. 

 
Lớp: TradeItemHazardousInformation 

 
Thuộc tính: classOfDangerousGoods 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 4 

 

Định nghĩa: Phân loại danh mục các sản phẩm thuộc mặt hàng nguy hiểm. 
Có 9 loại nguy hiểm, một số loại được chia nhỏ hơn thành các loại con. Số 
“Loại” biểu thị trạng thái và đặc tính của hàng hóa và dùng để phân loại  
chúng theo nhóm dựa vào mức độ nguy hiểm. 
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Ví dụ: L “4.2”: Vật chất có khả năng tự phát hoả. Phân lớp “6.1”: Chất độc 

 
Luật nghiệp vụ: Thông tin là cần thiết khi dangerousGoodsIndicator = Y. 
Các rủi ro kèm theo có thể được cung cấp thông qua giá trị thuộc tính lặp. 
Có thể lặp cho mỗi mã dangerousGoodsRegulation. Tham chiếu tới danh 
sách mã UNECE. Các thuộc tính về hàng hoá nguy hiểm liên quan tới các 
khâu trong chuỗi cung ứng (vd: vận chuyển, lưu kho, đóng gói tiêu thụ). 

 

 
 

Lớp: TradeItemHazardousInformation 

 
Thuộc tính: dangerousGoodsAMarginNumber 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: L  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..30 

 
Định nghĩa: Thông tin, hoặc dùng cho sản phẩm thương mại cơ bản hoặc 
sản phẩm thương mại đóng gói bổ sung, về số lượng biên của hàng hoá 
nguy hiểm nằm trong các hiệp định về các hàng hóa nguy hiểm của Liên 
minh Châu Âu (và trong quy định pháp lý về hàng hóa nguy hiểm của quốc 
gia tương ứng), do vậy, các nước có thể tạo điều kiện thuận lợi hoặc không 
cho phép  vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt trọng lượng hàng 
hóa trong giới hạn được xác định. Nếu được tạo điều kiện thuận lợi, cũng 
cần chỉ rõ liệu nhà cung cấp dữ liệu có thể sử dụng hay không. 

 
Ví dụ: "không được phép" 

 
Luật nghiệp vụ: Thông tin là cần thiết khi dangerousGoodsIndicator = Y. 
Có thể lặp cho mỗi mã dangerousGoodsRegulation.  
Danh sách các giá trị được cấp phép: 
- không được phép 
- được phép (nhưng không sử dụng) 
- được sử dụng (bởi người cung cấp dữ liệu) 
Các thuộc tính về hàng hoá nguy hiểm liên quan tới các khâu trong chuỗi 
cung ứng (vd: vận chuyển, lưu kho, đóng gói tiêu thụ). 

 
 

Lớp: TradeItemHazardousInformation 

 
Thuộc tính: dangerousGoodsHazardousCode 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
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Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 10 

 
Định nghĩa: Mã số định danh hàng hoá nguy hiểm cần áp dụng cho phương 
tiện bằng đường bộ hoặc đường sắt khi vận chuyển sản phẩm thương mại 
này (hàng hoá nguy hiểm) để báo hiệu cho cảnh sát, cứu hoả và các đơn vị 
khác trong trường hợp tai nạn về loại nguy hiểm có thể xảy ra. 

 
Ví dụ: - 

 
Luật nghiệp vụ: Thông tin là cần thiết khi dangerousGoodsIndicator = Y. Có 
thể lặp cho mỗi mã dangerousGoodsRegulation. Các thuộc tính về hàng hoá 
nguy hiểm liên quan tới các khâu trong chuỗi cung ứng (vd: vận chuyển, lưu 
kho, đóng gói tiêu thụ). 

 

 

Lớp: TradeItemHazardousInformation 

 
Thuộc tính: dangerousGoodsIndicator – Câu hỏi lôgíc này được trả lời bằng việc 
ứng dụng của lớp này. 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Xác định sản phẩm thương mại có thể có tối thiểu một cấu 
phần đóng gói của nó liên quan tới các quy định pháp lý về vận tải đường 
bộ, đường sắt, đường sông, đường biển hoặc đường không của các quốc 
gia liên quan hoặc quốc tế (vd: các hiệp định hàng hoá vận tải của Liên minh 
Châu Âu (ADR/RID) đối với vận tải bằng đường bộ và đường sắt) – cần 
phải được phân loại là hàng hoá nguy hiểm và do đó phải được giám sát bởi 
các quy định nói trên. 

 
 

Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N 
Các thuộc tính về hàng hoá nguy hiểm liên quan tới các khâu trong chuỗi 
cung ứng (vd: vận chuyển, lưu kho, đóng gói tiêu thụ). 
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Ghi chú kỹ thuật: Câu hỏi lôgíc này được trả lời bằng việc ứng dụng của 
lớp “TradeItemHazardousInformation”. 

 

 
 

Lớp: TradeItemHazardousInformation 

 
Thuộc tính: dangerousGoodsPackingGroup 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 3 

 
Định nghĩa: Xác định độ rủi ro của các hàng hoá nguy hiểm này trong quá 
trình vận chuyển theo các quy tắc IATA/IMDG/ADR/RID. 

 
Ví dụ: Nhóm I : Rất nguy hiểm – Việc đóng gói gặp điều kiện rất nguy hiểm 
khi đóng gói các nguyện lập liệu nguy hiểm. 

 
Luật nghiệp vụ: Thông tin là cần thiết khi dangerousGoodsIndicator = Y. Có 
thể lặp cho mỗi mã dangerousGoodsRegulation. 
http://www.unece.org/trade/untdid/d99b/tred/tred8339.htm 

 
Các thuộc tính về hàng hoá nguy hiểm liên quan tới các khâu trong chuỗi 
cung ứng (vd: vận chuyển, lưu kho, đóng gói tiêu thụ). 

 
 

Lớp: TradeItemHazardousInformation 

 
Thuộc tính: dangerousGoodsRegulationCode 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 3 

 

Định nghĩa: Mã xác định (các) hệ thống phân loại hàng hoá nguy hiểm 
hoặc/và của (các) tổ chức có trách nhiệm trong việc này. 
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Ví dụ: "ADR" Hiệp định của các nước Châu Âu về vận chuyển hàng hoá 
nguy hiểm bằng đường bộ quốc tế. 

 
 

Luật nghiệp vụ: Nhiều hệ thống khác nhau (ADR, RID, US49, IATA, etc.) 
tồn tại và đang được sử dụng để định danh và phân loại nguy hiểm. 
Thông tin là cần thiết khi dangerousGoodsIndicator = Y.  
Trường có thể lặp http://www.unece.org/trade/untdid/d99b/tred/tred8273.htm 

 
Các thuộc tính về hàng hoá nguy hiểm liên quan tới các khâu trong chuỗi 
cung ứng (vd: vận chuyển, lưu kho, đóng gói tiêu thụ). 

 

 

Lớp: TradeItemHazardousInformation 

 
Thuộc tính: dangerousGoodsShippingName 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..200 

 
Định nghĩa: Tên sản phẩm giao vận (đối với hàng hoá nguy hiểm). Các quy 
định của các tổ chức được thừa nhận (xem  
dangerousGoodsRegulationsCodes) đưa ra danh sách tất cả các tên giao 
vận có thể chấp nhận được. 

 
Ví dụ: "Chất lỏng dễ cháy" 

 
Luật nghiệp vụ: Thông tin là cần thiết khi dangerousGoodsIndicator = Y. Có 
thể lặp cho mỗi mã dangerousGoodsRegulation. Các thuộc tính về hàng hoá 
nguy hiểm liên quan tới các khâu trong chuỗi cung ứng (vd: vận chuyển, lưu 
kho, đóng gói tiêu thụ). 

 

 
 

Lớp: TradeItemHazardousInformation 

 
Thuộc tính: dangerousGoodsTechnicalName 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
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Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: LongTextDescription 
Kích thước: .200 

 
Định nghĩa: Thuật ngữ hoá học của sản phẩm thương mại được liệt kê theo 
tên và nằm trong danh sách vật chất của GGVS (Quy định về hàng hoá 
nguy hiểm vận tải đường bộ) hoặc GGVE (Quy định về hàng hoá nguy hiểm 
vận tải đường sắt). Đây là sự kết hợp của cả đoạn văn bản và mã ngôn 
ngữ. Ngôn ngữ cho đoạn văn bản được xác định bởi hai ký tự theo danh 
sách ISO 639. 

 
Ví dụ: "TRINITROCHLORO-BENZENE (PICRYL CHLORIDE), WETTED" 

 
Luật nghiệp vụ: Thông tin là cần thiết khi dangerousGoodsIndicator = Y. 
Các tên kỹ thuật được liệt kê theo thứ tự mà chúng góp phần vào mối nguy 
hiểm (mối nguy hiểm chính, không cần thiết phải là sự cố lớn nhất). Có thể 
lặp cho mỗi mã dangerousGoodsRegulation. Các thuộc tính về hàng hoá 
nguy hiểm liên quan tới các khâu trong chuỗi cung ứng (vd: vận chuyển, lưu 
kho, đóng gói tiêu thụ). 
Xem thêm mục 4.4 của phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai 
để biết thêm chi tiết. 

 
Lớp: TradeItemHazardousInformation 

 
Thuộc tính: flashPointTemperature 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: 3 

 
Định nghĩa: Nhiệt độ thấp nhất mà vật chất ngưng hoá hơi dẫn đến cháy 
nổ. Đo lường sử dụng kết hợp đơn vị đo và giá trị. 

 
Ví dụ: - 

 
Luật nghiệp vụ: Thông tin là cần thiết khi dangerousGoodsIndicator = Y. 
Thể hiện dưới dạng độ C (Celsius hoặc Centigrade) hay độ F (Fahrenheit) 
Khuôn dạng được định nghĩa trong UN/EDIFACT 7106. Cần kết hợp với một 
đơn vị đo lường hợp lệ. Các thuộc tính về hàng hoá nguy hiểm liên quan tới 
các khâu trong chuỗi cung ứng (vd: vận chuyển, lưu kho, đóng gói tiêu thụ). 
Xem thêm mục 4.6 của phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai 
để biết thêm chi tiết. 
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Lớp: TradeItemHazardousInformation 

 
Thuộc tính: unitedNationsDangerousGoodsNumber 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 4 

 
Định nghĩa: Bốn chữ số được xác định bởi Uỷ ban các nhà chuyên môn 
quốc gia cho vận tải hàng hoá nguy hiểm để phân laọi vật chất hoặc nhóm 
các vật chất có liên quan viết tắt là Mã số UNDG 

 
Ví dụ: UN "1155" ETHYLENEGLYCOLDIETHYLETHER 

 
Luật nghiệp vụ: Thông tin là cần thiết khi dangerousGoodsIndicator = Y. 
Có thể lặp cho mỗi mã dangerousGoodsRegulation. 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2001/English/ 

 
Các thuộc tính về hàng hoá nguy hiểm liên quan tới các khâu trong chuỗi 
cung ứng (vd: vận chuyển, lưu kho, đóng gói tiêu thụ). 

 
 

Lớp: TradeItemHierarchy 

 
Thuộc tính: quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Mixed Mod, Pallet, Display/ Shipper, 

Case, Pack 
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 6 

 
Định nghĩa: Số lượng các lớp của sản phẩm cơ sở có trong sản phẩm 
thương mại. Không áp dụng cho đơn vị sản phẩm thương mại cơ sở. 

 
Ví dụ: 

 

Luật nghiệp vụ: Chỉ áp dụng cho các đơn vị lôgíc (vd: Pallet, Case,…) 
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Lớp: TradeItemHierarchy 

 
Thuộc tính: quantityOfLayersPerPallet 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 6 

 
Định nghĩa: Số lượng các lớp mà một pallet chứa đựng. Chỉ được sử dụng 
nếu pallet không có GTIN. Nó xác định số lượng các lớp mà một pallet chứa 
đựng, liên quan tới mong muốn của nhà cung cấp hoặc nhà bán lẻ. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Chỉ được sử dụng nếu pallet không có GTIN. Trong trường 
hợp này, nó áp dụng cho mức cao nhất của thứ bậc sản phẩm và chỉ 1 cấu 
hình pallet có thể được cung cấp. Khuyến nghị sử dụng GTIN cho định danh 
của pallet. 

 

 

Lớp: TradeItemHierarchy 

 
Thuộc tính: quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Mixed Mod, Pallet, Display/Shipper, 

Case, Pack 
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 6 

 
Định nghĩa: Số lượng các sản phẩm thương mại trong một thứ bậc toàn 
vẹn của cấu hình đóng gói cấp trên. Sử dụng trong cấu trúc đóng gói theo 
thứ bậc của một sản phẩm thương mại. Không dùng cho đơn vị sản phẩm 
cơ sở. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Chỉ áp dụng cho các đơn vị lôgíc (vd: Pallet, Case,…) 
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Lớp: TradeItemHierarchy 

 
Thuộc tính: quantityOfTradeItemsPerPallet 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Pallet, Mixed Mod 
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 6 

 
Định nghĩa: Số lượng sản phẩm thương mại trong một pallet. Chỉ được sử 
dụng nếu pallet không có GTIN. Nó xác định số lượng các sản phẩm thương 
mại đặt trong một pallet liên quan tới những mong muốn của nhà cung cấp 
hoặc nhà bán lẻ. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Chỉ được sử dụng nếu pallet không có GTIN. Trong trường 
hợp này, nó áp dụng cho mức cao nhất của thứ bậc sản phẩm và chỉ 1 cấu 
hình pallet có thể được cung cấp. Khuyến nghị sử dụng GTIN cho định danh 
của pallet. 

 
 

 

Lớp: TradeItemHierarchy 

 
Thuộc tính: quantityOfTradeItemsPerPalletLayer 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Pallet, MixedMod 
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 6 

 
Định nghĩa: Số lượng các sản phẩm thương mại trong một lớp đơn của một 
pallet. Chỉ được sử dụng nếu pallet không có GTIN. Nó xác định số lương 
các sản phẩm thương mại đặt trong một lớp pallet liên quan tới những mong 
muốn của nhà cung cấp hoặc nhà bán lẻ. 

 
Ví dụ: 

 

Luật nghiệp vụ: Chỉ được sử dụng nếu pallet không có GTIN. Trong trường 
hợp này, nó áp dụng cho mức cao nhất của thứ bậc sản phẩm và chỉ 1 cấu 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 68/217  

hình pallet có thể được cung cấp. Khuyến nghị sử dụng GTIN cho định danh 
của pallet. 

 
 

Lớp: TradeItemHierarchy  
 
Thuộc tính: quantityOfInnerPack  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: ..3 

 
Định nghĩa: Xác định số lượng hóm vật lý không được đánh mã 
(innerpacks) của thứ bậc liền dưới trong thứ bậc GTIN hiện tại.  
 
Ví dụ: Hộp 12 lọ dầu gội chứa hai gói chất dẻo không đánh mã, mỗi gói bao 
sáu lọ. Giá trị = "2" 

 
Luật nghiệp vụ: Một inner pack chỉ có thể có chung một GTIN, và kích 
thước phải là hằng số. Sự thay đổi của inner pack không làm thay đổi GTIN 
mức cao hoặc thấp hơn. 

 

 
 

Lớp: TradeItemHierarchy 

 
Thuộc tính: quantityOfNextLevelTradeItemWithinInnerPack 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: ..3 

 
Định nghĩa: Xác định số lượng của thức bậc liền dưới của sản phẩm 
thương mại trong nhám vật lý không được đánh mã (innerpack) 

 
Ví dụ: Hộp 12 lọ dầu gội chứa hai gói chất dẻo không đánh mã, mỗi gói bao 
sáu lọ. Giá trị = "6" 

 

Luật nghiệp vụ: Một inner pack chỉ có thể có chung một GTIN, và kích 
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thước phải là hằng số. Sự thay đổi của inner pack không làm thay đổi GTIN 
mức cao hoặc thấp hơn. 

 
 

Lớp: TradeItemMarking  
 
Thuộc tính: hasBatchNumber  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: L 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 

Định nghĩa: Xác định sản phẩm thương mại cơ sở phải đánh mã số lô theo 
yêu cầu pháp luật, hoặc không phải đánh mã số lô theo yêu cầu pháp luật 
nhưng đã có mã số lô, hoặc là không có mã số lô. Một mã số lô là mã gán 
bởi nhà sản xuất sử dụng cho việc định danh một lô của sản phẩm thương 
mại theo lô. Khác với số sêri là mã được gán liên tục bởi nhà sản xuất cho 
từng sản phẩm. 

 

Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Theo yêu cầu pháp lý của địa phương (Vd: Austria). Chỉ 
liên quan tới một số ngành cụ thể. 

 

 

Lớp: TradeItemMarking 

 
Thuộc tính: isNonSoldTradeItemReturnable 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Xác định rằng người mua có thể hoàn trả các sản phẩm chưa 
được bán. Ví dụ có thể được sử dụng cho tạp chí hay bánh mỳ. Đây là giá 
trị y/n (Boolean) với y là có quyền hoàn trả. Ít nhất, yếu tố này có liên quan 
tới buôn bán thông thường, các ngành công nghiệp xuất bản và một số sản 
phẩm thương mại FMCG. 

 

Ví dụ: 
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Luật nghiệp vụ: Thuộc tính này áp dụng cho một số ngành cụ thể và áp 
dụng cho việc hoàn trả của hàng dễ tiêu thụ. Chỉ báo này xác định quy tắc 
chung và không dựa vào các giao dịch cụ thể. 

 

 
 

Lớp: TradeItemMarking 

 
Thuộc tính: isTradeItemMarkedAsRecyclable 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Sản phẩm thương mại có dấu hiệu có thể tái chế. Đó có thể là 
ký hiệu từ một hoặc nhiều tổ chức địa phương. 

 
Ví dụ: Biểu trượng có thể tái chế pin được in trên viên pin. Biểu tượng tủ 
lạnh, lò sưởi, máy lạnh. Giấy được đánh dấu biểu tượng có thể tái chế. Các 
loại chất dẻo được đánh dấu biểu tượng tái chế. 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị yes/no (Boolean) với yes là sản phẩm thương mại 
được đánh dấu bằng ký hiệu theo ISO. 

 

 
Lớp: TradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: depth  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: 5.3 

 
Định nghĩa: Số đo chiều dài từ mặt trước đến mặt sau của sản phẩm 
thương mại. 

 
Ví dụ: "5 MMT" 

 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 71/217  

Luật nghiệp vụ: Các số đo có liên quan tới việc khách hàng nhìn sản phẩm 
theo cách thông thường. Hướng dẫn về định hướng được quyết định bởi 
PTRG trong CR 02-000102 bằng sự cần thiết phải kết hợp với một đơn vị đo 
hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển 
khai để biết thêm chi tiết về đơn vị đo lường. 

 

 
 

Lớp: TradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: diameter  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: 5.3 

 
Định nghĩa: Số đo đường kính của sản phẩm thương mại tại điểm lớm nhất 
của nó. 

 
Ví dụ: 165 "mmt", giá trị - mmt, đường kính 

 
Luật nghiệp vụ: Cần kết hợp với một đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm 
mục 4.6 của phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm 
chi tiết về đơn vị đo lường. 

 

 
 

Lớp: TradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: drainedWeight  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: 5.3 

 
Định nghĩa: Trọng lượng của sản phẩm thương mại trong trạng thái cô đặc 
của nó.  
 
Ví dụ: 225 "grm", Chai ngâm dấm. Giá trị, aoxơ, pao,... 
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Luật nghiệp vụ: Áp dụng để định nghĩa các “viên gạch” của Phân loại sản 
phẩm thương mại toàn cầu GCI – Chủ yếu là các sản phẩm thực phẩm. Cần 
kết hợp với một đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần 
Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về đơn vị 
đo lường. 

 
 

Lớp: TradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: genericIngredient  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: L  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..35 

 
Định nghĩa: Được sử dụng cho các sản phẩm dược để mô tả một hoặc 
nhiều thành phần. 

 
Ví dụ: "Paracetamol", "Codeine" 

 
Luật nghiệp vụ: Phần mở rộng đặc thù. Có thể lặp. 

 
 

Lớp: TradeItemMeasurements 
 

Thuộc tính: genericIngredientStrength 
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: L  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: ..35 

 

Định nghĩa: Được sử dụng cho các sản phẩm dược để định nghĩa nồng độ 
cho mỗi thành phần trong sản phẩm hoặc đơn vị thể tích của sản phẩm đó.  
 
Ví dụ: 

 

Luật nghiệp vụ: Phần mở rộng đặc thù. Có thể lặp theo từng loại vật chất. 
Cần kết hợp với một đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần 
Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về đơn vị 
đo lường. 
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Lớp: TradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: grossWeight  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: 5.3 

 
Định nghĩa: Sử dụng để xác định tổng trọng lượng của sản phẩm thương 
mại. Tổng trọng lượng bao gồm cả nguyên vật liệu đóng gói sản phẩm. Ở 
mức pallet, tổng trọng lượng của sản phẩm thương mại bao gồm cả trọng 
lượng của bản thân pallet. 

 
Ví dụ: "200 grm", giá trị - tổng số pao, tổng số gram,... 

 
Luật nghiệp vụ: Cần kết hợp với một đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm 
mục 4.6 của phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm 
chi tiết về đơn vị đo lường. 

 
 

Lớp: TradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: height  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: 5.3 

 
Định nghĩa: Số đo chiều cao của sản phẩm thương mại. Là chiều dọc từ 
giới hạn thấp nhất cho đến giới hạn cao nhất, bao gồm cả bao bì. Ở mức 
pallet, chiều cao của sản phẩm thương mại bao bồm cả chiều cao của bản 
thân pallet. 

 

Ví dụ: "60 CMT" 
 

Luật nghiệp vụ: Các số đo có liên quan tới việc khách hàng nhìn sản phẩm 
theo cách thông thường. Hướng dẫn về định hướng được quyết định bởi 
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PTRG trong CR 02-000102 bằng sự cần thiết phải kết hợp với một đơn vị đo 
hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển 
khai để biết thêm chi tiết về đơn vị đo lường. 

 
 

Lớp: TradeItemMeasurements  
 
Thuộc tính: ingredientStrength  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..18 

 
Định nghĩa: Được sử dụng cho các sản phẩm dược để định nghĩa nồng độ 
cho mỗi thành phần trong sản phẩm hoặc đơn vị thể tích của sản phẩm đó. 

 
Ví dụ: "100mg" mỗi viên, "2%" trong chất lỏng hoặc thuốc mỡ, vói ‘100’ và 
‘2’ đại diện cho giá trị và ‘mg’, ‘%’ là đơn vị đo lường  
 
Luật nghiệp vụ: Phần mở rộng đặc thù cho các sản phẩm dược. Có thể bắt 
buộc cục bộ tuỳ theo từng luật pháp của mỗi quốc gia. Cần kết hợp với một 
unitBasisOfMeasure hợp lệ 

 

 
 

Lớp: TradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: isNetContentDeclarationIndicated 

 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 

Định nghĩa: Trường này được sử dụng để tạo điều kiện cho các yêu cầu 
nghiệp vụ địa phương trong trường hợp không có mô tả về nội dung thực  
trên nhãn của sản phẩm thương mại. Vd: ở Anh quy định dưới 50g 

 

Ví dụ: 
 

Luật nghiệp vụ: Đối với một sản phẩm không có mô tả về nội dung thực 
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trên bao bì, trường này cần phải là YES. Trọng lượng có thể được thể hiện 
ở mức đơn vị sản phẩm. 

 
 

Lớp: TradeItemMeasurements 
 

Thuộc tính: netContent  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: 10.4 

 

Định nghĩa: Số lượng của sản phẩm thương mại chứa trong một gói như 
được thể hiện trên nhãn của sản phẩm. (Xem ví dụ) 

 

Ví dụ: Nước khoáng Evian 750ml – giá trị = "750 MLT" ; gói 20 khăn vệ sinh, 
giá trị = "20 ea." 

 

Luật nghiệp vụ: Trong trường hợp nhiều gói, xác định nội dung thực của 
tổng số các sản phẩm. Đối với các sản phẩm có giá trị cố định, sử dụng giá 
trị trên bao bì để hạn chế việc biến động trong đóng gói đối với một số hàng 
hoá được bán theo số lượng hoặc trọng lượng mà vì thế nội dung thực có 
thể thay đổi một chút giữa các lô khác nhau. Trong trường hợp số lượng 
sản phẩm có thay đổi, sử dụng số lượng trung bình. Xem thêm mục 4.6 của 
phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về 
đơn vị đo lường. 

 
Lớp: TradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: netWeight  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Mixed Mod, Pallet, Display 
/Shipper, Case Pack 
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: 5.3 

 
Định nghĩa: Sử dụng để xác định trọng lượng thực của sản phẩm thương 
mại. Trọng lượng thực không bao gồm bất kỳ nguyên vật liệu bao bì nào và 
áp dụng cho tất cả các thứ bậc trừ thứ bậc đơn vị tiêu dùng. 
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Ví dụ: "11.5 kgm" giá trị - pao, gram,... 

 
Luật nghiệp vụ: Đối với đơn vị tiêu dùng, Nội dung thực thay thế cho Trọng 
lượng thực (có thể thể hiện trọng lượng, kích thước, số lượng). Cần kết hợp 
với một đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần Những vấn đề 
cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về đơn vị đo lường.  

 
Lớp: TradeItemMeasurements  
 
Thuộc tính: pegHorizontal 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: .. 7 

 
Định nghĩa: Sử dụng để xác định khoảng cách chiều ngang từ góc của sản 
phẩm tới tâm của lỗ móc dùng để móc treo sản phẩm. 

 
Ví dụ: "2 INH" 

 
Luật nghiệp vụ: Là cần thiết nếu sản phẩm thương mại được treo trên giá. 
Cần kết hợp với một đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần 
Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về đơn vị 
đo lường. 

 
Lớp: TradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: pegVertical  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: . 7 

 
Định nghĩa: Sử dụng để xác định khoảng cách chiều dọc từ góc của sản 
phẩm tới tâm của lỗ móc dùng để móc treo sản phẩm. Số đo luôn được tính 
từ góc trên cùng của sản phẩm thương mại đến lỗ móc. 
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Ví dụ: "2 INH" 
 

Luật nghiệp vụ: Là cần thiết nếu sản phẩm thương mại được treo trên giá. 
Cần kết hợp với một đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần 
Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về đơn vị 
đo lường. 

 
 

Lớp: TradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: width  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: 5.3 

 
Định nghĩa: Số đo chiều dài từ trái qua phải của sản phẩm thương mại.. 

 
Ví dụ: "10 INH" 

 
Luật nghiệp vụ: Các số đo có liên quan tới việc khách hàng nhìn sản phẩm 
theo cách thông thường. Hướng dẫn về định hướng được quyết định bởi 
PTRG trong CR 02-000102 bằng sự cần thiết phải kết hợp với một đơn vị 
đo hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc 
triển khai để biết thêm chi tiết về đơn vị đo lường. 

 
 

Lớp: TradeItemOrderInformation  
 

Thuộc tính: orderingLeadTime  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: MeasurementValue 
Kích thước: ..3 

 
Định nghĩa: Thời gian phân phối thông thường đượ  t nh từ lúc người 
bán nhận được đặt hàng cho đến khi sản phẩm thương mại được người 
bán giao hàng xong. 
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Ví dụ: 12 giờ, 48 giờ, 4 ngày. 

 
Luật nghiệp vụ: Khoảng cách địa lý từ nhà sản xuất/cung cấp tới nơi phân 
phối có thể tác động đến giá trị này. Liên quan tới trường đơn vị thời gian. 
Cần kết hợp với đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm các lưu ý trong việc triển 
khai để biết thêm chi tiết về đơn vị đo lường mục 4.6. 
 
 

Lớp: TradeItemOrderInformation  
 
Thuộc tính: orderQuantityMaximum  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Phụ thuộc đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: ..9 

 
Định nghĩa: Số lượng lớn nhất có thể đặt hàng của sản phẩm thương mại. 
Là ố lượng hoặc số đếm. Giá trị này có thể đại diện cho tổng số các đơn vị 
đã đặt hàng trong một khoảng thời gian với nhiều lần đặt hàng. 

 
Ví dụ: - “khi một nhà sản xuất lựa chọn kiểm soát giá thành sản xuất bằng 
cách giới hại số lượng của sản phẩm mà khách hàng có thể mua theo từng 
đơn đặt hàng – ví dụ - Hãng sản xuất đồng hồ Geneva chỉ cho phép đặt 
mua 10 đồng hồ cho mỗi khách hàng theo từng đơn đặt hàng nhằm mục 
đích kiểm soát chất lượng sản phẩm và đảm bảo rằng tất cả các khách hàng 
của họ có thể nhận được vài sản phẩm.” 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị có thể biến động dựa trên độc lập đối tác. Số lượng 
có nghĩa là số lượng của bản thân thứ bậc của sản phẩm thương mại này. 
Trường này liên quan tới bất kỳ một thứ bậc nào nhưng không cần thiết phải 
đưa ra cho tất cả các thứ bậc. 

 
 

Lớp: TradeItemOrderInformation  
 
Thuộc tính: orderQuantityMinimum  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Phụ thuộc đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
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Kích thước: ..9 

 
Định nghĩa: Đại diện cho thoả thuận về số lượng tối thiểu của sản phẩm 
thương mại có thể đặt hàng. Là số lượng hoặc số đếm. Nó áp dụng cho mỗi 
đơn đặt hàng độc lập. Có thể là số lượng cố định cho toàn bộ các khách 
hàng của thị trường mục tiêu. 

 

Ví dụ: - 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị tham chiếu tới số lượng đặt hàng nhỏ nhất của thứ 
bậc sản phẩm này. Không phải là công thức tiền tệ. Vd: số lượng đặt hàng 
tối thiểu = 100$ của hàng hoá tại giá này. Trường này liên quan tới bất kỳ 
một thứ bậc nào nhưng không cần thiết phải đưa ra cho tất cả các thứ bậc. 

 
 

Lớp: TradeItemOrderInformation  
 
Thuộc tính: orderQuantityMultiple  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: ..9 

 
Định nghĩa: Bước số lượng có thể đặt hàng của sản phẩm thương mại. 
Nếu số lượng đặt hàng tối thiểu là 100 và bước số lượng đặt hàng là 20 thì 
sản phẩm thương mại chỉ có thể được đặt hàng theo các số lượng có thể 
chia hết cho 20. 

 
Ví dụ:100, 120, 140, 200. Số lượng hoặc số đếm. 

 
Luật nghiệp vụ: Nếu số lượng đặt hàng tối thiểu là 100 và bước số lượng 
đặt hàng là 20 thì sản phẩm chỉ có thể được đặt hàng với số lượng có thể 
chia hết cho bước số lượng là 20, như 100, 120, 140, 200... 

 

 
 

Lớp: TradeItemOrderInformation 

 
Thuộc tính: orderSizingFactor  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
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Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: ..9 

 

Định nghĩa: Đặc tính của sản phẩm thương mại khác với tổng trọng lượng, 
trọng lượng thực hoặc phút Anh vuông cho một dòng sản phẩm hoặc một 
giao dịch, sử dụng cho việc xác định khối lượng đặt hàng hoặc tính giá. Lấy 
ví dụ, các hệ số để đo thể tích xe tải, phản ánh các khối lượng khác nhau, 
xác định kích thước của sản phẩm thương mại. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Áp dụng một tiêu chuẩn kích thước cho xe vận tải 

 

 
 

Lớp: Trade Item Pallet Information 

 
Thuộc tính: palletTypeCode  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Pallet  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Char 
Kích thước: 3 

 
Định nghĩa: Xác định đơn vị phân phối phải được vận chuyển theo pallet 
hay không. Nếu đơn vị phân phối được vận chuyển theo pallet, cần phải xác 
định kiểu của pallet ở đây. Phạm vi của kiểu/mã pallet được liệt kê trong tập 
hợp mã. 

 
Ví dụ: "200" = pallet ISO 0, 1/2 Euro pallet. 

 
Luật nghiệp vụ: Chỉ được sử dụng nếu pallet không có GTIN. Trong trường 
hợp này, nó áp dụng cho mức cao nhất của thứ bậc sản phẩm và chỉ 1 cấu 
hình pallet có thể được cung cấp. Khuyến nghị sử dụng GTIN cho định danh 
của pallet. 

 

 
 

Lớp: TradeItemPalletInformation 

 
Thuộc tính: palletTermsAndConditions 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
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Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Pallet  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 2 

 

 
Định nghĩa: Xác định nếu pallet có cấu hình được quy định là cho thuê, có 

thể trao đổi, không phải đặt cọc hoặc dùng một lần (không thể tái sử dụng). 

 
Ví dụ: "7E" là pallet không hoàn lại được 

 
Luật nghiệp vụ: Sử dụng kết hợp với một pallet GTIN. Danh sách các giá 
trị được chấp nhận dựa trên EANCOM 7073, X12 DE102 và X12 DE399. 

 

 
 

Lớp: TradeItemPriceDateInformation 

 
Thuộc tính: cataloguePrice – Đại diện bởi vai trò UML 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Amount 
Kích thước: 13.4 

 
Định nghĩa: Là tổng giá trước khi áp dụng bất kỳ hình thức giảm giá, chiết 
khấu, phí, thuế… Giá trị này thể hiện giá mà nhà sản xuất mong đợi thu 
được từ sản phẩm thương mại hoặc dịch vụ từ bất kỳ người mua nào trước 

khi có các thoả thuận cụ thể. (Vd: một catalô công cộng). Đồng nghĩa với 

giá niêm yết. 

 
Ví dụ: "USD 49.50", "EUR 350,00” 

 
Luật nghiệp vụ: CatalogPrice cần phải tồn tại trong dữ liệu toàn cục sản 
phẩm. Mô hình Core Price cần bao gồm lớp về giá cùng với lớp loại giá. Đây 
sẽ là một trong số các giá trị dạng số cho lớp loại giá của mô hình Core 
Price. 
Lưu ý trong việc triển khai: Thuộc tính này đại diện bởi vai trò UML. Đây là 
sự kết hợp không xứng đôi với Price BRD. Thuộc tính này sẽ  phù hợp với 
nội dung của Price BRD trong lần xuất bản tới. Xem thêm mục 4.5 của phần 
Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết. 
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Lớp: TradeItemPriceDateInformation 

 
Thuộc tính: effectiveStartDate  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập/Phụ thuộc đối tác* 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Date 
Kích thước: 8 

 
Định nghĩa: Đây là ngày hiệu lực của giá thoả thuận bởi các đối tác thương 
mại. Ngày này là bắt buộc và nếu không có ngày hết hạn được trao đổi thì 
có thể hiểu ngầm rằng giá này sẽ có hiệu lực đến khi có thông báo mới. Có 
nhiều loại ngày có thể được thống nhất trước giữa người mua và người bán. 
Ví dụ, dựa trên các thoả thuận trước giữa các đối tác thương mại, ngày này 
có thể liên quan tới bất kỳ các sự kiện như ngày đặt hàng đầu tiên, ngày 

giao hàng đầu tiên và ngày nhận hàng đầu tiên.. 
 
Ví dụ: 2002-11-15 

 
Luật nghiệp vụ: Khuôn dạng được định nghĩa trong ISO8601 

 
 

Lớp: TradeItemPriceDateInformation 

 
Thuộc tính: effectiveEndDate  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập/Phụ thuộc đối tác* 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Date 
Kích thước: 8 

 
Định nghĩa: Ngày hết hiệu lực của giá là tuỳ chọn dựa trên thoả thuận bởi 
các đối tác thương mại. Nếu một này hết hạn không hợp lệ được trao đổi thì 
có thể hiểu ngầm rằng giá sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Ví 
dụ, ngày không hợp lệ bao gồm 99/99/9999, 00/00/0000, trống… Những giá 
trị ngày hết hạn không hợp lệ này không được phép trao đổi. Có nhiều loại 
ngày có thể được thống nhất trước giữa người mua và người bán. Ví dụ, 
dựa trên các thoả thuận trước giữa các đối tác thương mại, ngày này có thể 
liên quan tới bất kỳ các sự kiện như ngày đặt hàng cuối, ngày giao hàng 
cuối và ngày nhận hàng cuối. 
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Ví dụ: 2005-12-31 

 
Luật nghiệp vụ: PriceEndDate không cần thiết tại thời điểm khởi tạo giá 
tiền. Khuôn dạng được định nghĩa trong ISO8601 

 

 

Lớp: TradeItemPriceDateInformation 

 
Thuộc tính: suggestedRetailPrice → Đại diện bởi vai trò UML 
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Amount 
Kích thước: 17.4 

 
Định nghĩa: Giá bán lẻ (cho người tiêu dùng cuối) theo đề xuất của nhà sản 
xuất. Thông thường, nó được sử dụng để thể hiện một giá trị đề nghị cho 
sản phẩm thương mại nhằm mục đích quảng cáo. Có thể hoặc không xuất 
hiện trên bao bì. Có thể được sử dụng như định hướng cho nhà bán lẻ trong 
việc xác định giá bán lẻ thực tế. 

 
Ví dụ: "USD1.90", "EUR 36" 

 
Luật nghiệp vụ: Là trường số tiền, yếu tố dữ liệu này cần kết hợp với một 
đơn vị đo lường hợp lệ. Các thay đổi giá trị này không yêu cầu một thay đổi 
trong GTIN. Mã khuôn dạng ISO 4217 với ba chữ số. 
Khi suggestedRetailPrice được cung cấp thông tin (và không theo bao gói: 
priceOnPackIndicator = 'N'), nó có thể khác nhau theo từng thị trường mục 
tiêu và trở thành Toàn cầu/Địa phương. Xem thêm mục 4.5 của phần Những 
vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết. 

 

 

Lớp: TradeItemSizeDescription 

 
Thuộc tính: descriptiveSize  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: Description 
Kích thước: ..35 
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Định nghĩa: Yếu tố kích thước bằng các chữ số mà người sở hữu nhãn 
hiệu mong muốn trao đổi với người tiêu dùng. Vd: Jumbo, Capri, Full 
Length, Maxi 

 
Ví dụ: "Maxi", "Jumbo", "Mini", “7”, “10 ½”, “nhỏ”, 

 
Luật nghiệp vụ: Một mô tả kích thước chứ không phải nội dung thực như 
trên nhãn của đơn vị tiêu dùng. Cần kết hợp với một mã ngôn ngữ ISO hợp 
lệ trong bảng đính kèm. Xem thêm mục 4.4 của phần Những vấn đề cần lưu 
ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết. 

 
 

 
Lớp: TradeItemSizeDescription  
 
Thuộc tính: sizeCodeListAgency  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..3 

 
Định nghĩa: Các đối tác kiểm soát danh sách mã kích thước. Phụ thuộc vào 
giá trị mã kích thước. 

 
Ví dụ: "25" EDITEX. 

 
Luật nghiệp vụ: Nếu mã kích thước được xác định, sizeCodeListAgency là 
cần thiết. Phần mở rộng đặc thù. 

 

 
 

Lớp: TradeItemSizeDescription 

 
Thuộc tính: sizeCodeValue  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..20 
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Định nghĩa: Giá trị theo danh sách mã ngành đặc thù cần có để xác định 
kích thước của sản phẩm thương mại. Có thể là một tập hợp giá trị mô tả 
toàn diện kích thước sản phẩm (rộng 32, dài 36) 

 
Ví dụ: Sử dụng trong các ngành như giày dép, quần áo, đồ vải lanh gia 
đình. "121/2 Med". Giày, quần với giá trị "32W, 36L". Mặt bàn bầu dục có giá 
trị "36x" 

 
Luật nghiệp vụ: 
Phần mở rộng đặc thù. Tham chiếu tới danh sách mã thuộc tính trong phần 
triển khai. 

 

 
Lớp: TradeItemTemperatureInformation 

 
Thuộc tính: deliveryToDistributionCenterTemperatureMaximum 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: ..3 

 
Định nghĩa: Nhiệt độ tối đa cho phép trong vận chuyển sản phẩm thương 
mại tới trung tâm phân phối. 

 
Ví dụ: "+6 C" hoặc độ F, giá trị 

 
Luật nghiệp vụ: Thông tin về nhiệt độ là quan trọng đối với các sản phẩm 
tiêu thụ trong ngày, hàng hoá nguy hiểm và các sản phẩm khác mà đảm bảo 
các giới hạn nhiệt độ là cần thiết trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho 
nhằm mục đích đảm bảo chất lượng và an toàn. Cần phải kết hợp với đơn vị 
đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần Những vấn đề cần lưu ý 
trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về đơn vị đo lường. 

 
 

Lớp: TradeItemTemperatureInformation 

 
Thuộc tính: deliveryToDistributionCenterTemperatureMinimum 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
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Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: ..3 

 
Định nghĩa: Nhiệt độ tối thiểu cho phép trong vận chuyển sản phẩm thương 
mại tới trung tâm phân phối. 

 

Ví dụ: "+2 C" hoặc độ F, giá trị 
 

Luật nghiệp vụ: Thông tin về nhiệt độ là quan trọng đối với các sản phẩm 
tiêu thụ trong ngày, hàng hoá nguy hiểm và các sản phẩm khác mà đảm bảo 
các giới hạn nhiệt độ là cần thiết trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho 
nhằm mục đích đảm bảo chất lượng và an toàn. Cần phải kết hợp với đơn vị 
đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần Những vấn đề cần lưu ý 
trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về đơn vị đo lường. 

 
 

Lớp: TradeItemTemperatureInformation 

 
Thuộc tính: deliveryToMarketTemperatureMaximum 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: ..3 

 
Định nghĩa: Nhiệt độ tối đa cho phép trong vận chuyển sản phẩm thương 
mại tới nơi tiêu thụ. 

 
Ví dụ: "+7 C" hoặc độ F, giá trị 

 
Luật nghiệp vụ: Thông tin về nhiệt độ là quan trọng đối với các sản phẩm 
tiêu thụ trong ngày, hàng hoá nguy hiểm và các sản phẩm khác mà đảm bảo 
các giới hạn nhiệt độ là cần thiết trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho 
nhằm mục đích đảm bảo chất lượng và an toàn. Cần phải kết hợp với đơn vị 
đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần Những vấn đề cần lưu ý 
trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về đơn vị đo lường. 
 
 

Lớp: TradeItemTemperatureInformation 
 

Thuộc tính: deliveryToMarketTemperatureMinimum 
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
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Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each 
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: ..3 

 

Định nghĩa: Nhiệt độ tối thiểu cho phép trong vận chuyển sản phẩm thương 
mại tới nơi tiêu thụ. 

 

Ví dụ: "+3 C" hoặc độ F, giá trị 
 

Luật nghiệp vụ: Thông tin về nhiệt độ là quan trọng đối với các sản phẩm 
tiêu thụ trong ngày, hàng hoá nguy hiểm và các sản phẩm khác mà đảm bảo 
các giới hạn nhiệt độ là cần thiết trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho 
nhằm mục đích đảm bảo chất lượng và an toàn. Cần phải kết hợp với đơn vị 
đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của phần Những vấn đề cần lưu ý 
trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về đơn vị đo lường. 

 
 

Lớp: TradeItemTemperatureInformation 
 

Thuộc tính: storageHandlingTemperatureMaximum 
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: (-/+)3 

 
Định nghĩa: Nhiệt độ tối đa cho phép trong bảo quản sản phẩm thương mại. 
Đo lường sử dụng kết hợp đơn vị đo và giá trị. 

 

Ví dụ: "+15 F" hoặc độ FC, giá trị 
 

Luật nghiệp vụ: Khi không có thông tin nào khác được cung cấp (nhiệt độ 
bảo quản đến nơi tiêu thụ hoặc/và trung tâm phân phối), giá trị này áp dụng 
cho bất kỳ điểm nào của chuỗi cung ứng. Thông tin nhiệt độ là quan trọng 
đối với các sản phẩm tươi sống, hàng hoá nguy hiểm và các sản phẩm khác 
mà giới hạn nhiệt độ cụ thể là cần thiết cho các lý do chất lượng và an toàn. 
Cần phải kết hợp với một đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của 
phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về 
đơn vị đo lường. 
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Lớp: TradeItemTemperatureInformation 
 

Thuộc tính: storageHandlingTemperatureMinimum 
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Có  
Kiểu dữ liệu: Measurement 
Kích thước: (-/+)3 

 
Định nghĩa: Nhiệt độ tối thiểu cho phép trong bảo quản sản phẩm thương 
mại. Đo lường sử dụng kết hợp đơn vị đo và giá trị. 

 

Ví dụ: "-30 C" hoặc độ F, giá trị 
 

 

Luật nghiệp vụ: Khi không có thông tin nào khác được cung cấp (nhiệt độ 
bảo quản đến nơi tiêu thụ hoặc/và trung tâm phân phối), giá trị này áp dụng 
cho bất kỳ điểm nào của chuỗi cung ứng. Thông tin nhiệt độ là quan trọng 
đối với các sản phẩm tươi sống, hàng hoá nguy hiểm và các sản phẩm khác 
mà giới hạn nhiệt độ cụ thể là cần thiết cho các lý do chất lượng và an toàn. 
Cần phải kết hợp với một đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.6 của 
phần Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về 
đơn vị đo lường. 
 
 

Lớp: TradeItemUnitIndicator  
 
Thuộc tính: isTradeItemABaseUnit  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Một chỉ báo xác định sản phẩm thương mại là đơn vị cơ sở của 
thứ bậc sản phẩm thương mại. Đây là giá trị y/n (Boolean) với y xác định 
sản phẩm thương mại là đơn vị cơ sở. 

 
Ví dụ: Một lô bao gồm các gói không có GTIN mà không thể được bán độc 
lập từng gói thì lô này phải là một sản phẩm cơ sở. Nếu một lô bao gồm các 
gói có GTIN mà mà thể được bán độc lập từng gói thì lô này không phải là 
một sản phẩm cơ sở 
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Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N 
 
 

Lớp: TradeItemUnitIndicator 

 
Thuộc tính: isTradeItemAConsumerUnit 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Xác định nếu thứ bậc hiện tại của sản phẩm thương mại được 
mong đợi cho việc tiêu dùng cuối. Đối với nhà bán lẻ, sản phẩm thương mại 
này sẽ được quét tại điểm bán lẻ. Khi bán lẻ, dữ liệu này thường được sử 
dụng để lên kế hoạch và cho các cơ sở dữ liệu của các điểm bán hàng. Giá 
trị này phản ánh mong muốn của nhà cung cấp thông tin chứ không cần 
thiết ảnh hưởng bởi nhà bán lẻ. 

 
Ví dụ: Một gói nhiều cuộn giấy và một cuộn giấy độc lập được đóng gói 
trong một gói chung thì cả hai đều được xác định là một đơn vị tiêu dùng. 

 
 

Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N 
Có thể có nhiều hơn một đơn vị tiêu dùng trong một cây thứ bậc 
 

 
Lớp: TradeItemUnitIndicator 

 
Thuộc tính: isTradeItemADespatchUnit 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Phụ thuộc đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Một chỉ báo xác định nhà cung cấp thông tin coi sản phẩm 
thương mại là đơn vị phân phối (giao hàng). Có thể là phụ thuộc quan hệ 
dựa trên kênh phân phối của sản phẩm hoặc các thỏa thuận tay đôi khác. 
Đây là giá trị y/n (Boolean) với y xác định sản phẩm là đơn vị phân phối. 
Ví dụ: - 
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Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N 
Có thể có nhiều hơn một đơn vị hậu cần trong một cây thứ bậc 

 
 

Lớp: TradeItemUnitIndicator  
 
Thuộc tính: isTradeItemAnInvoiceUnit  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Phụ thuộc đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Một chỉ báo xác định nhà cung cấp thông tin sẽ đưa sản phẩm 
thương mại này vào hóa đơn. Có thể là phụ thuộc quan hệ dựa trên kênh 
phân phối của sản phẩm hoặc các thỏa thuận tay đôi khác. Đây là giá trị y/n 
(Boolean) với y xác định sản phẩm là đơn vị hóa đơn. 

 
Ví dụ: - 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N 
Có thể có nhiều hơn một đơn vị hoá đơn trong một cây thứ bậc 

 

 

Lớp: TradeItemUnitIndicator 

 
Thuộc tính: isTradeItemAnOrderableUnit 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ:Phụ thuộc đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Một chỉ báo xác định nhà cung cấp thông tin coi sản phẩm 
thương mại sẽ là thứ bậc mà họ sẽ chấp nhận đơn hàng từ khách hàng. 
This may be different from what the information provider identifies as a 
despatch unit. Có thể là phụ thuộc quan hệ dựa trên kênh phân phối của sản 
phẩm hoặc các thỏa thuận tay đôi khác. Đây là giá trị y/n (Boolean) với y xác 
định sản phẩm là đơn vị đặt hàng 
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Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N 
Có thể có nhiều hơn một đơn vị đặt hàng trong một cây thứ bậc 

 
Lớp: TradeItemUnitIndicator  
 
Thuộc tính: isTradeItemAVariableUnit  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Xác định sản phẩm không có số lượng cố định, số lượng này 
có thể thay đổi về tổng số, trọng lượng, chiều dài. Sản phẩm thương mại 
được cung cấp với số lượng biến thiên thay vì số lượng cố định. 

 
Ví dụ: Một bánh phomát: Trọng lượng khoảng 25 kilogram, nhưng nó có thể 
là 24 kilogram hoặc 27 kilogram. 

 
Luật nghiệp vụ: Giá trị Boolean Y/N - Yes=biến thiên, No=cố định. Áp dụng 
cho các thành phần EAN.UCC: Thịt, Pho mát, Trái cây, sản phẩm thương 
mại tiêu thụ trong ngày. 

 
 
 
3.6 Phân loại sản phẩm thương mại 

 
Lớp: ClassificationCategory 

 
Thuộc tính: additionalClassificationAgencyName 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc 
additionalClassifcationCategoryCode 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 35 
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Định nghĩa: Tên bổ sung của tổ chức phân loại bên ngoài mà lược đồ được 
cung cấp bổ sung trong lược đồ chung của EAN.UCC. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: Cần thiết nếu các trường lược đồ phân loại bổ sung được 
sử dụng. 

 

 

Lớp: ClassificationCategory 

 
Thuộc tính: additionalClassificationCategoryCode 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có 
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác 
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..15 

 
Định nghĩa: Mã phân loại dựa trên lược đồ phân loại tương đương khác 
được lựa chọn để bổ sung cho lược đồ phân loại của EAN/UCC. 

 
Ví dụ: "34001030" 

 
Luật nghiệp vụ: Mô tả của gói phân loại bổ sung (mã/tổ chức + mô tả), có 
thể lặp đối với từng tổ chức phân loại được sử dụng. 

 

 

Lớp: ClassificationCategory 

 
ItemName: additionalClassificationCategoryDescription 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc  
additionalClassifcationCategoryCode 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..70 

 
Định nghĩa: Mô tả của gói phân loại bổ sung (mã/tổ chức + mô tả). 

 
Ví dụ: "Bánh mỳ đặc biệt" 
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Luật nghiệp vụ: Mô tả của gói phân loại bổ sung (mã/tổ chức + mô tả), có 
thể lặp đối với từng tổ chức phân loại được sử dụng. Cần phải có giá trị nếu 
trường ClassificationCategoryCode được sử dụng. 

 
Lớp: TradeItemClassification 

 
Thuộc tính: classificationCategoryCode 

 
Lõi / Mở rộng: Lõi  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 10 

 
Định nghĩa: Mã danh mục phân loại toàn cầu EAN.UCC. Đơn nhất, độ dài 
khoá cố định 10 ký tự. 

 
Ví dụ: "0010000276" 

 
Luật nghiệp vụ: Hệ thống sẽ gán những “viên gạch” cho nền tảng đầu tiên. 
Đây là thuộc tính bắt buộc trong quá trình đồng bộ dữ liệu. 

 
 

Lớp: EANUCCTradeItemClassification 

 
Thuộc tính: classificationCategoryDefinition 

 
Lõi / Mở rộng: Lõi 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc classificationCategoryCode  
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..700 

 
Định nghĩa: Hệ thống tự động sinh ra nhằm diễn giải cho danh mục phân 
loại toàn cầu EAN.UCC. 

 
Ví dụ: đồ uống có cồn chưng cất từ nho không có cacbonat  
 
Luật nghiệp vụ: Trường dữ liệu này là bắt buộc nếu có sử dụng 
classificationCategoryCode. 
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Lớp: EANUCCTradeItemClassification 

 
Thuộc tính: classificationCategoryName 

 
Lõi / Mở rộng: Lõi 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Phụ thuộc classificationCategoryCode  
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..105 

 
Định nghĩa: Hệ thống tự động sinh ra tương ứng với mã danh mục phân 
loại toàn cầu EAN.UCC. 

 

Ví dụ: rượu vang 

 
Luật nghiệp vụ: Hệ thống tự động sinh, nếu ClassificationCategoryCode 
được sử dụng, trường này trở thành bắt buộc 

 
 

Lớp: EANUCCTradeItemClassification 

 
Thuộc tính: eANUCCClassificationAttributeTypeCode 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 8 

 
Định nghĩa: Mã 8 số duy nhất định danh thuộc tính phân loại toàn cầu 
EAN.UCC. 

 
Ví dụ: "20000212" biến thể rượu vang 

 
Luật nghiệp vụ: Nếu được sử dụng, thuộc tính đầu tiên và là thuộc tính 
chính, là bắt buộc. 6 giá trị còn lại là tuỳ chọn. Thuộc tính này có thể lặp bảy 
lần. Bắt buộc trong quá trình đồng bộ dữ liệu. 

 
 
 
 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 95/217  

Lớp: EANUCCTradeItemClassification 

 
Thuộc tính: eANUCCClassificationAttributeTypeName 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..105 

 
Định nghĩa: Hệ thống tự động sinh ra tương ứng với mã thuộc tính phân 
loại toàn cầu EAN.UCC. 

 
Ví dụ: "nho các loại" 20000081 
 
Luật nghiệp vụ: Hệ thống tự động sinh, nếu 
ClassificationAttributeTypeCode được sử dụng, trường này trở thành bắt 
buộc. 

 
 

Lớp: EANUCCTradeItemClassification 

 
Thuộc tính: eANUCCClassificationAttributeTypeDefinition 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..700* 

 
Định nghĩa: Hệ thống tự động sinh ra nhằm diễn giải cho thuộc tính toàn 
cầu EAN.UCC. 

 
Ví dụ: 

 
Luật nghiệp vụ: 
 
*Đang chờ bản phân loại chính thức của EAN.UCC. 
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Lớp: EANUCCTradeItemClassificationValue 

 
Thuộc tính: eANUCCClassificationAttributeValueCode 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 8 

 
Định nghĩa: Mã 8 số duy nhất định danh giá trị thuộc tính phân loại toàn cầu 
EAN.UCC. 

 
Ví dụ: Xem các lưu ý trong triển khai để có thêm các minh hoạ. 

 
Luật nghiệp vụ: Một giá trị hợp lệ có thể được xem xét cho mỗi GTIN. Một 
khi mã thuộc tính được chọn, bắt buộc phải xem xét một giá trị mã tổ hợp. 

 
Lớp: EANUCCTradeItemClassificationValue 

 
Thuộc tính: eANUCCClassificationAttributeValueName 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..105 

 
Định nghĩa: Hệ thống tự động sinh ra tương ứng với mã giá trị thuộc tính 
phân loại toàn cầu EAN.UCC. 

 
Ví dụ: Xem các lưu ý trong triển khai để có thêm các minh hoạ. 
 
Luật nghiệp vụ: 
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3.7 Thông tin thuế sản phẩm thương mại 
 

Lớp: TaxAgency  
 
Thuộc tính: taxAgencyCode 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: ..3 
 
Định nghĩa: Định danh tổ chức có trách nhiệm đối với danh sách mã thuế  
 
Ví dụ: X1 = BE, ICODIF/EAN Belgium - Luxembourg  
 
Luật nghiệp vụ: 

 
 

Lớp: TaxAgency  
 
Thuộc tính: taxTypeCode  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 14 

 
Định nghĩa: Định danh của loại thuế hoặc phí áp dụng cho sản phẩm 
thương mại. 

 
Ví dụ: "3001000002138" 

 
Luật nghiệp vụ: Thuộc tính này thay đổi tuỳ theo thị trường mục tiêu. Là 
trường có thể lặp trong phạm vi từng thị trường mục tiêu cụ thể. 
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Lớp: TaxAgency 

 
Thuộc tính: taxTypeDescription  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: AN 
Kích thước: 35 

 
Định nghĩa: Đoạn văn bản tự động sinh ra mô tả cho mã loại thuế. 

 
Ví dụ: "Thuế hỗ trợ ngành truyền thanh" 

 
Luật nghiệp vụ: - 

 

 
 

Lớp: TradeItemTaxRate 

 
Thuộc tính: taxRate  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 3.2 

 
Định nghĩa: Thuế hiện thời theo phần trăm áp dụng cho sản phẩm thương 
mại. 

 
Ví dụ: - 

 
Luật nghiệp vụ: Thuộc tính này thay đổi tuỳ theo thị trường mục tiêu. Hai 
thuộc tính taxRate và taxAmount có thể sử dụng thay thế cho nhau đối với 
từng loại thuế. Ngầm hiểu là giá trị phần trăm. 
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Lớp: TradeItemTaxAmount 

 
Thuộc tính: taxAmount  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Có  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Amount 
Kích thước: 13.4 

 
Định nghĩa: Thuế hiện thời hoặc phí áp dụng cho sản phẩm thương mại. 

 
Ví dụ: “ USD 1.06”, "EUR 36" 

 
Luật nghiệp vụ: Là trường số tiền, yếu tố dữ liệu này cần kết hợp với một 
đơn vị đo lường hợp lệ. Xem thêm mục 4.5 của phần Những vấn đề cần lưu 
ý trong việc triển khai để biết thêm chi tiết về đơn vị đo lường. Hai thuộc tính 
taxRate và taxAmount có thể sử dụng thay thế cho nhau đối với từng loại 
thuế. 
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3.8 FMCG (Hàng tiêu dùng có tốc độ luân chuyển nhanh) – NGÀNH ĐẶC THÙ 
 

 

Lớp: FMCGTradeItemMarking  
 
Thuộc tính: isIngredientIrradiated  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Xác định nếu áp dụng dấu hiệu bức xạ trong thành phần sản 
phẩm thương mại. 

 

Ví dụ: 
 

Luật nghiệp vụ: Chỉ được xem xét nếu có khiếu nại đối với sản phẩm 
thương mại này. 

 

 
 

Lớp: FMCGTradeItemMarking  
 
Thuộc tính: isRawMaterialIrradiated  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Xác định nếu áp dụng dấu hiệu bức xạ trong nguyên liệu sản 
phẩm thương mại. 

 

Ví dụ: 
 

Luật nghiệp vụ: Chỉ được xem xét nếu có khiếu nại đối với sản phẩm 
thương mại này. Trường này là dữ liệu đặc thù của sản phẩm thương mại, 
xác định rằng yếu tố phóng xạ được áp dụng cho sản phẩm này. 
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Lớp: FMCGTradeItemMarking 

 
Thuộc tính: isTradeItemGeneticallyModified 

 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Sử dụng để xác định nếu sản phẩm chứa đựng thành phần 
biến đổi gen. 

 
Ví dụ: Xem thêm danh sách mã 

 
Luật nghiệp vụ: Một trường Boolean phải có kích thước là 1. 

 

 
 

Lớp: FMCGTradeItemMarking  
 

Thuộc tính: isTradeItemIrradiated  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu/Địa phương 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Bắt buộc 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Boolean 
Kích thước: 1 

 
Định nghĩa: Xác định nếu áp dụng dấu hiệu bức xạ của sản phẩm thương 
mại. 

 

Ví dụ: 
 

Luật nghiệp vụ: Chỉ được xem xét nếu có khiếu nại đối với sản phẩm 
thương mại này. Trường này là dữ liệu đặc thù của sản phẩm thương mại, 
xác định rằng yếu tố phóng xạ được áp dụng cho sản phẩm này. 

 

 
 

Lớp: FMCGTradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: degreeOfOriginalWort 
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Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: L  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Toàn bộ  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Char 
Kích thước: 3 

 
Định nghĩa: Đặc tính độ men gốc. 

 
Ví dụ: Nồng độ bia kết hợp của các tỷ lệ men gốc khác nhau của các loại 
bia khác nhau cho từng nhóm và tỷ lệ thuế bia tương ứng. 

 
Luật nghiệp vụ: Phần mở rộng đặc thù (đồ uống có cồn) theo yêu cầu của 
luật pháp địa phương (Úc) 

 
 

Lớp: FMCGTradeItemMeasurements  
 
Thuộc tính: fatPercentageInDryMatter  
 

Lõi / Mở rộng: Mở rộng 
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu 
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each  
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không  
Kiểu dữ liệu: Percentage 
Kích thước: 2.2 

 

 

Định nghĩa: Hàm lượng chất béo theo phần trăm chứa trong sản phẩm nén 
gốc. 

 
Ví dụ: ‘10’ 

 
Luật nghiệp vụ: Liên quan chủ yếu tới phomát và các sản phẩm tiêu thụ 
trong ngày. Ngầm hiểu là phần trăm. 

 

 
 

Lớp: FMCGTradeItemMeasurements 

 
Thuộc tính: percentageOfAlcoholByVolume 

 
Lõi / Mở rộng: Mở rộng  
Toàn cầu / Địa phương: Toàn cầu  
Bắt buộc / Tùy chọn / Phụ thuộc: Tùy chọn 
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Cho phép đa trị: Không  
Độc lập / Phụ thuộc quan hệ: Độc lập đối tác  
Mức tham khảo dòng sản phẩm: Each 
Giá trị chung cho toàn bộ thứ bậc sản phẩm: Không 
Kiểu dữ liệu: N 
Kích thước: 2.2 

 
Định nghĩa: Phần trăm của độ cồn trong đơn vị sản phẩm gốc. 

 
Ví dụ: ‘12’ 

 
Luật nghiệp vụ: Phần mở rộng đặc thù. Ngầm hiểu là phần trăm 

 
 
 

4.0 Những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai  
 
 

Phần này bao gồm các ứng dụng thực tiễn điển hình nhất và các ví dụ giải thích cách để 
có thể sử dụng mô hình dữ liệu một cách tốt nhất. Phần này cũng bao gồm các hướng dẫn 
thực hành cho rất nhiều tính huống phức tạp có thể gặp phải trong quá trình thiết kế các 
chuẩn được chỉ dẫn trong tài liệu này. Tài liệu cũng cung cấp một cái nhìn tổng thể về các 
quy tắc cơ bản được sử dụng trong quá trình phát triển mô hình dữ liệu này. 

 
Các quy tắc cơ bản của mô hình dữ liệu: 

 
a)  Mô hình này được thiết kế với mục đích cung cấp cho tất cả các ngành công nghiệp 

một chuẩn chung để mà theo đó có thể xây dựng mô hình dữ liệu riêng của từng 
ngành. Hiện nay, EAN. UCC đã xác định ra 23 ngành công nghiệp khác nhau có 
tham gia vào việc phát triển và ứng dụng các chuẩn của ngành.  Khi đã xác định 
các nhu cầu khác nhau của các ngành công nghiệp, mô hình này cố gắng cung cấp 
một khung mô hình dữ liệu linh hoạt mà có thể bao quát được tất cả các ngành 
công nghiệp chung và dựa vào đó, những ngành công nghiệp này có thể gắn 
những yêu cầu riêng của ngành. 

b)  Mô hình dữ liệu áp dụng cấp độ giao dịch và thỏa thuận cơ bản giữa bên mua và 
bên bán trong thương mại, mà được dùng để trao đổi thông tin cần thiết cho quá 
trình quản lý các giao dịch thương mại thông thường. Nhóm thông tin này dưới đây 
được gọi là từ điển dữ liệu. 

c)   Mô hình này được phát triển dựa trên cơ sở có nhiều loại thuộc tính, được xác định 
như là những loại có liên quan đến ngành công nghiệp: 

a.  Phần lõi – những thuộc tính này rất quan trọng trong việc chia sẻ các nhóm 
thông tin một cách chính xác giữa các bên trong ngành công nghiệp. Việc 
kết hợp 5 thuộc tính này giúp đảm bảo tính đơn nhất của bộ dữ liệu. Định 
nghĩa và cách sử dụng của những thuộc tính này là chung cho tất cả các 
ngành công nghiệp. Trong mô hình dữ liệu này, năm thuộc tính lõi gồm: 
GTIN (giúp xác định sản phẩm) của sản phẩm trong kinh doanh, GLN của 
nhà cung cấp thông tin (giúp xác định các bên tham gia) và thị trường mục 
tiêu sử dụng dữ liệu, một giá trị phân loại bên ngoài EAN.UCC, và hệ thống 
giúp định nghĩa sản phẩm  (xem bên dưới). 

Việc xác định sản phẩm là một quá trình thiết yếu. Cần hoặc sử dụng GTIN 
hoặc xác định sản phẩm luân phiên. Xác định đối tác cũng là một quá trình 
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thiết yếu. Vì vậy, cần sử dụng xác định đối tác luân phiên hoặc GLN. 
 

b.  Phần mở rộng – những thuộc tính này được chia sẻ giữa một vài ngành 
công nghiệp. Phần định nghĩa cho từng thuộc tính được tất cả các ngành 
công nghiệp thông qua. Việc xác định liệu những thuộc tính này là cần thiết 
hay tùy chọn được xác định dựa trên nhu cầu kinh doanh của mỗi ngành. 
Việc chia sẻ trách nhiệm duy trì những thuộc tính này cũng như giữ những 
định nghĩa chung không thay đổi giữa các ngành kể từ khi bên mua nhận 
được dữ liệu là cần thiết vì bên mua có thể sẽ nhận dữ liệu từ nhiều ngành 
công nghiệp khác nhau. Nếu các ngành công nghiệp sử dụng cùng một 
thuộc tính theo các cách khác nhau thì cần phát triển các thuộc tính mới (ví 
dụ: Kích thước). Ngoài các thuộc tính bắt buộc và tự chọn, khi các ngành 
công nghiệp tự xây dựng mô hình dữ liệu từ nền tảng cơ bản này, họ có thể 
lựa chọn để thay đổi các điều kiện khác gắn với từng thuộc tính có liên quan 
tới ngành của họ. 

 
c. Phần mở rộng cho từng ngành – những thuộc tính này chỉ liên quan đến 

từng ngành. Định nghĩa những giá trị này sẽ do chính các ngành xác định. 
Nếu bên mua hoặc bên bán không sử dụng danh mục các sản phẩm 
thương mại này, thì việc xây dựng các thuộc tính của từng ngành sao cho 
phù hợp với mô hình dữ liệu là không cần thiết (Ví dụ: độ đậm đặc của men 
thì chỉ liên quan đến ngành công nghiệp chế biến bia) 

 
Chú ý khi ứng dụng – Mô hình dữ liệu hoàn chỉnh cho một ngành công nghiệp 
được xây dựng trên cơ sở kết hợp 3 loại thuộc tính này. Dự kiến, trong tương lại, 
mô hình này có thêm hoặc bớt các thuộc tính. Ngoài ra, khi có thêm các ngành 
công nghiệp khác tham gia vào quá trình EAN.UCC GSMP, việc xây dựng thêm 
phần mở rộng cho các ngành này là cần thiết. 

 
Trong phần lớn các trường hợp, thỏa thuận được đưa ra giữa hai bên mà có sự 
tương tác dữ liệu sẽ  chỉ tính đến một phần của mô hình dữ liệu. Điều này là do mô 
hình được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh doanh có thể tồn tại trong các 
ngành. Trong nhiều trường hợp, bên mua chỉ yêu cầu một phần con trong số 
những thuộc tính này để quản lý kinh doanh theo cách mà họ thường sử dụng. 
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Lõi 

GTIN, GLN 

Thị trường mục tiêu 

Phân loại sản phẩm 

EAN.UCC, 

Mô tả sản phẩm 

Phần mở rộng của 

hàng hóa nói chung 

Phần mở rộng 

Phần mở rộng của 

dịch vụ ăn uống 

Phần mở rộng 

FMCG 

Phần mở rộng cho 

giao dịch  

vd: cho CPFR 

Hiện tại đã xác định 

được 23 khu vực 

trong EAN.UCC 
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Các thuộc tính khóa 
 
Mô hình dữ liệu này chỉ là nguyên tắc cơ bản. Toàn bộ dữ liệu của các thuộc tính gán cho 
GTIN có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà cung cấp thông tin và thị trường mục tiêu mà dữ 
liệu có liên quan. 

 
Trong môi trường đồng bộ dữ liệu toàn cầu, sự kết hợp của ba thuộc tính khóa: GLN của 
nhà cung cấp thông tin, GTIN của sản phẩm thương mại và định danh thị trường mục tiêu 
là duy nhất cho tập hợp dữ liệu của các sản phẩm thương mại. Sự kết hợp này cũng có 
thể tác động tới việc lựa chọn các thuộc tính trong trao đổi. Giá trị của các thuộc tính 
GTIN có thể thay đổi khi GLN của nhà cung cấp thông tin hoặc thị trường mục tiêu thay 
đổi. 

 
Ví dụ: “orderingLeadTime” có thể thay đổi phụ thuộc vào thị trường mục tiêu (cung cấp 
hàng tại Mỹ trong 3 ngày, cung cấp hàng tại Bỉ trong vòng 1 ngày) 
Ví dụ: “cataloguePrice” có thể thay đổi phụ thuộc và thông tin nhà cung cấp (giá của nhà 
sản xuất là 1.00$ nhưng giá của nhà phân phối là 1.05$) 

 
Tất cả các biến động cần phải tương thích với các luật phân bổ GTIN theo Quy cách 
chung EAN.UCC. Các thay đổi không tương thích cần phải tạp ra GTIN mới. 

 
Như đã trình bày ở trên, các thay đổi bổ sung có thể xảy ra với cùng một thuộc tính. Danh 
sách các thuộc tính trao đổi có thể thay đổi dựa trên ba thuộc tính khóa này. Thay đổi 
thông tin nhà cung cấp có thể dẫn tới sự thay đổi thông tin GTIN. 
Ví dụ: Nhà cung cấp A lựa chọn 50 thuộc tính cho GTIN trong khi nhà cung cấp B lựa 
chọn 100 giá trị. Có thể coi đây là lợi thế cạnh tranh. 

 
Thị trường mục tiêu liên quan cũng có thể ảnh hưởng tới sự lựa chọn các thuộc tính. Mỗi 
thị trường cụ thể sẽ có các yêu cầu pháp lý cho một vài thuộc tính trong khi các thị trường 
khác thì không. 

 
Ví dụ: các thuộc tính “hàng hóa nguy hiểm” đang được yêu cầu tại một số quốc gia. Nếu 
các đối tác không thuộc về các quốc gia này thì không cần thiết phải trao đổi các thuộc 
tính trên với các khách hàng của mình. 
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Lõi  

độc lập 

Dữ liệu toàn cục 

Phần mở rộng 

Độc lập 
+ 

Phụ thuộc  

quan hệ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Thứ bậc sản phẩm 
 
Nhóm dự án item thuộc EAN. UCC đã có các cuộc thảo luận khá dài về việc ứng dụng các 
nguyên tắc cơ bản mà theo đó nếu thông tin về sản phẩm thuộc các cấp khác nhau có thể 
tương tác với nhau, thì cần phải gắn GTIN với cấp độ tương ứng và thông tin đó chỉ gắn 
với GTIN này. Sau tài liệu này hoàn thành, các cuộc thảo luận vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Ý 
tưởng đưa ra một tài liệu mô tả thực trạng các ngành công nghiệp hiện nay mà có liên hệ 
với thứ bậc của từng ngành công nghiệp cụ thể cho nhóm yêu cầu nghiệp vụ là nhóm sản 
phẩm. 

 
Mô hình này được thiết kế trên cơ sở kết hợp với quan điểm đã được thừa nhận rộng rãi 
về thứ bậc sản phẩm xuất hiện trong các ngành công nghiệp thương mại. Đính kèm là biểu 
đồ mô tả các hướng dẫn và định nghĩa đang được thừa nhận. 
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Thứ bậc GTIN 

 
Mở đầu 

 Xác định tám cấp độ cơ bản của thứ bậc GTIN 

 TradeItemUnitDescriptor được sử dụng làm trường để mô tả thứ bậc GTIN. 
 

 Việc tự động bổ sung bất kỳ cấp bậc nào cũng đòi hỏi cần có chương trình giúp gắn 
với từng lớp thứ bậc GTIN. Mỗi thuộc tính đều có khả năng mang ý nghĩa khác nhau 
phụ thuộc vào việc chúng gắn vào lớp nào. Mỗi thuộc tính sẽ biến đổi khác nhau 
trong tập hợp và trong điều kiện khác nhau phụ thuộc vào “tên loại sản phẩm” của 
GTIN. 

 Hướng dẫn dưới đây được cộng đồng UCCnet xây dựng, được thảo luận, ứng dụng 
thực tế, được cân nhắc lại và được chứng thực trong suốt 3 năm qua. Hơn 60 cá 
nhân đã xây dựng hướng dẫn nhóm công việc và các công ty có liên quan đã tham 
gia chứng thực lại những hướng dẫn này 

 
 

o (MX) Mix Mod: “Mixed mod” hay “ Display ready pallet”  không phải là “phiên” 
thông thường cho đặt mua. Có thể không có cấp cha nào mà có cấp con cho 
các trường hợp nhiều sản phẩm (DS, CA, PK, EA). Có thể đặt hàng: Đúng / Có 
thể tiêu thụ: Sai 

 
o (PL) Pallet: Pallet của sản phẩm. Có thể không có cấp cha, nhưng có cấp con 

trong một trường hợp đơn lẻ. Có thể đặt hàng: Đúng hay sai / Có thể tiêu thụ: 
Sai. 

 
o (DS) Display / Shipper: Có thể có cấp cha là PL. Có thể có cấp con cho các 

trường hợp nhiều sản phẩm (CA hoặc EA). Có thể đặt hàng: Đúng / Có thể tiêu 
thụ: Đúng hoặc sai. 

 
o (CA) Case: Đơn vị vận chuyển tiêu chuẩn. Có thể được đựng trong một hoặc 

nhiều hơn (PL, MX, hoặc DS). Có thể có cấp con dưới dạng một trường hợp 
đơn lẻ (PK hoặc EA). Có thể đặt hàng: Đúng hoặc Sai / Có thể tiêu thụ: Đúng 
hoặc sai. 

 
o (PK) Pack / Innerpack: Hàng có thể được đóng gói theo cả kiện hoặc theo 

từng sản phẩm (ví dụ: Bao thuốc lá) hoặc có thể chỉ đơn giản là đóng gói tất cả 
lại để chuyển hàng. (Ví dụ: Hàng tá tuýp kem đánh răng). Trường hợp nhiều 
sản phẩm thuộc một cấp con (EA) là được chấp nhận. Trường hợp nhiều sản 
phẩm (DA hoặc CA) thuộc một cấp cha cũng được chấp nhận. Có thể đặt hàng: 
Đúng hoặc Sai / Có thể tiêu thụ: Đúng hoặc sai. 

 
o (EA) Each: Phân loại nhỏ nhất của sản phẩm được chia theo thứ bậc và dán 

nhãn cho việc bán lẻ từng sản phẩm. Có thể không có cấp con. Có thể có 
trường hợp nhiều sản phẩm (PK, CA, DS, PL hoặc MX) trong một cấp cha. Có 
thể đặt hàng: Đúng hoặc Sai / Có thể tiêu thụ: Đúng. 

 
o Prepack / Assortment: Chứa nhiều thành phần, mỗi thành phần chỉ ra một sản 

phẩm tiêu thụ duy nhất phân biệt bởi màu sắc và kích thước. Bao gồm 
“prepacks” và “setpacks” 
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 Prepack: hay assortment chuẩn của sản phẩm trong kinh doanh. Mỗi sản 

phẩm khác nhau trong prepack sẽ được gán cho một GTIN giúp duy trì 
quan hệ 1-1 giữa sản phẩm / mã màu / mã kích thước và GTIN. Mỗi thành 
phần của GTIN đều có thể kiểm tra kỹ tại thời điểm giao dịch và có thể có 
hoặc không thể đặt hàng riêng lẻ sau khi đã prepack. Ngoài ra, mỗi GTIN 
riêng lẻ và đơn nhất được gán cho từng prepack có thể đặt hàng. Tại thời 
điểm giao dịch, các nhà bán lẻ sẽ không kiểm tra lại GTIN. Ví dụ, mã kích 
thước NRF dùng cho GTIN prepack có thể đặt hàng sẽ được gắn vào dải 
90001-91999 dành riêng cho prepacks và setpacks. Một mã màu NRF có 
giá trị được gán cho GTIN khi tất cả các mặt hàng kinh doanh đều có màu 
giống nhau trong prepack, nếu không mã màu 999 NRF hỗn hợp sẽ được 
gán. Phân loại mã kích cỡ 90001 – 91999 giúp xác định prepack chỉ theo 
kích thước, chỉ theo màu hay theo cả kích thước và màu. Prepack khác 
nhau của các sản phẩm kinh doanh khác nhau sẽ được gắn GTIN khác 
nhau khi hoặc thành phần của sản phẩm hoặc khối lượng chứa bên trong là 
khác nhau. 

 
 Setpack: Mỗi sản phẩm thương mại khác khau trong setpack sẽ được gán 

một GTIN giúp duy trì quan hệ 1-1 giữa sản phẩm / mã màu / mã kích thước 
và GTIN. Từng sản phẩm kinh doanh đơn lẻ cần được kiểm tra kỹ tại thời 
điểm giao dịch, có thể đặt hàng riêng lẻ hoặc không sau khi đã setpack. Một 
GTIN riêng lẻ và đơn nhất được gắn với từng setpack. GTIN cũng được 
kiểm tra tại thời điểm giao dịch. Ví dụ, mã kích thước NRF sử dụng cho 
GTIN setpack có thể đặt hàng sẽ được gán cho dải 90001-91999 và được 
giữ cho khâu prepack và setpack. Một mã màu NRF có giá trị sẽ được gán 
cho GTIN setpack khi tất cả các mặt hàng kinh doanh có màu giống nhau 
trong setpack nếu không thì sẽ gán mã màu NRF 999 hỗn hợp. Setpack 
khác nhau được gán cho các GTIN khác khau khi hoặc sản phẩm khác 
nhau hoặc khối lượng khác nhau. 

 
o Multipack: Một nhóm các sản phẩm kinh doanh (giống hoặc khác nhau) được 

bán theo một đơn vị tiêu thụ riêng rẽ tại thời điểm giao dịch (Ví dụ: một gói 3 túi 
áo T-shirt nam hoặc một bộ 12 sản phẩm thủy tinh. Một multipack không được 
dự kiến bán từng sản phẩm riêng rẽ. Một multipack được gán cho một GTIN 
khác với GTIN dùng để gán cho các mặt hàng bán riêng lẻ. Nói chung, thành 
phần của multipack không được đánh dấu GTIN dùng cho các sản phẩm kinh 
doanh riêng lẻ. Mỗi multipack khác nhau của các sản phẩm kinh doanh giống 
nhau (ví dụ 3 túi tất với 6 đôi tất) phải được gắn với GTIN khác nhau. Mỗi GTIN 
multipack khác nhau cần có sản phẩm thương mại / mã màu / mã kích thước 
riêng. 

 
Lưu ý: Cấp bậc prepack / assortment và multipack không được nhắc đến trong bảng tiếp 
nhau do quá trình thảo luận chưa kết thúc. 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 110/217  

 

 
Phân loại 
sản phẩm 

Mô tả Cấp cha 
Trường 
hợp cha 

Cấp con 
Trường 
hợp con 

Có thể đặt 
hàng 

Có thể tiêu 
thụ 

(MX) Mixed 
Module 

“mixed mod” 
hoặc 

“display ready 
pallet” không 

phải là “phiên” 
thông thường 
cho đặt mua 

Không có Không 
xác định 

DS, CA, 
PK, EA Đa dạng Đúng Sai 

(PL) Pallet 
Pallet của sản 

phẩm 
Không có 

Không 
xác định 

DS, CA, 
PK, EA 

Đơn dạng Đúng hoặc Sai Sai 

(DS) 
Display/ 
Shipper 

Display hoặc 
Shipper 

PL  CA, EA 
Đơn/Đa 

dạng 
Đúng Đúng hoặc Sai 

(CA) 
Case 

Đơn vị vận 
chuyển tiêu 

chuẩn 

PL, MX, 
DS 

Đa dạng PK, EA 
Đơn/Đa 

dạng 
Đúng hoặc Sai Đúng hoặc Sai 

(PK) Pack / 
Innerpack 

Đơn vị lô gíc 
giữa Case và 

Each 
DS, CA Đa dạng EA 

Đơn/Đa 
dạng 

Đúng hoặc Sai Đúng hoặc Sai 

(EA) Each 

Phân loại nhỏ 
nhất của sản 

phẩm được chia 
theo thứ bậc và 
dán nhãn cho 

việc bán lẻ từng 
sản phẩm 

PK, CA, 
DS, PL, 

MX 
Đa dạng Không có Không xác 

định Đúng hoặc Sai Đúng 

 
 

Các thuộc tính trong mô hình dữ liệu được thiết kế để có thể mô tả 
cùng một giá trị của bất bì một thứ bậc sản phẩm nào. Ví dụ, thuộc 
tính “Chiều cao” có nghĩa là chiều cao của hàng hóa, Case hoặc 
Pallet tùy theo phân loại sản phẩm đang được mô tả bởi GTIN. Xem 
ví dụ trong bảng dưới đây: 
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Sản phẩm 
đơn giản 

Mô tả GTIN 
Cấp GTIN liền 

dưới 

Số lượng 
cấp GTIN 
liền dưới 

Số lượng 
cấp con 

Số lượng 
Pack 

Sỗ luợng 
theo 
Each 

Pallet (PL) 60 kiện 00123456 33333c 00123456 22222c 60 1 60 X 

Case (CA) 2 thùng 00123456 22222c 00123456 11111c 2 1 2 X 

Inner Pack 
(PK) 

1 gói gồm 6 
chai (6 chai 
tổng số) 

00123456 11111c X 6 1 6 X 

Each (EA) 1 chai nước 
sốt xa lát 

X X X X X 1 

 
X= Không áp dụng 

 

 

Sản phẩm 
phức tạp 

Mô tả GTIN 
Cấp GTIN liền 

dưới 

Số lượng 
cấp GTIN 
liền dưới 

Số lượng 
cấp con 

Số lượng 
Pack 

Sỗ luợng 
theo 
Each 

Pallet (PL) 

 

2 kiện 00123456 66666c 00123456 55555c 2 1 2 X 

Case (CA) 

 

4 thùng 00123456 55555c 00123456 44444c 4 1 4 X 

Inner Pack 
(PK) 

 

1 gói gồm 12 
kiện 

00123456 44444c 00123456 33333c 12 1 12 X 

Each (EA) 

 

 

1 dầu gội + 
1 dưỡng tóc 

00123456 33333c 00123456 22222c 
00123456 11111c 

1 
2 

1 
2 

2 3 

Each A 

 

1 dầu gội 00123456 22222c X X X X 1 

Each B 

 

1 dưỡng tóc 00123456 11111c X X X X 1 

 
X= Không áp dụng 
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 Mô tả GTIN 
Cấp GTIN liền 

dưới 

Số lượng 
cấp GTIN 
liền dưới 

Số 
lượng 

cấp con 

Số lượng 
thực 

Pallet 
(PL)  

20 kiện  00123456 77777c  00123456 66666c     

Case 
(CA)  

2 thùng (24)  00123456 66666c  00123456 55555c     

Inner 
Pack (PK)  

1 thùng (12)  00123456 55555c  00123456 44444c     

Inner 
Pack (PK)  

3 bịch gồm 4 
gói bánh   
 
Bánh sô cô la  
 
Bánh nho khô 
 
Bánh va ni  

00123456 44444c   
 
 
00123456 33333c  
 
00123456 22222c  
 
00123456 11111c  

 
 
 
1  
 
1 
 
 1  

3  9 aoxơ 
số lượng 3 

Each A  4 gói  
bánh quy  

00123456 33333c  X  X  X  3 aoxơ  
số lượng 4  

Each B  4 gói  
khoai tây rán  

00123456 22222c  X  X  X  3 aoxơ  
số lượng 4  

Each C  4 gói  
quả sung  

00123456 11111c  X  X  X  3 aoxơ  
số lượng 4  

 
X= Không áp dụng 

 
Trang sau sẽ trình bày một bảng liệt kê toàn bộ các thuộc tính trong mô hình dữ liệu 
này và có chú thích tới các mức phân cấp sản phẩm liên quan. 
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Kết hợp các thuộc tính theo thứ bậc sản phẩm thương mại cho đồng bộ dữ liệu 

 
 

Tên thuộc tính 

Mixed Module 

(MX) 
Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) 

Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) 
Each (EA) 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

isTradeItemABaseUnit M N M N M N M N M N M N 

isTradeItemAConsumerUnit M N M N M N M N M N M N 

isTradeItemADespatchUnit M N M N M N M N M N M N 

isTradeItemAnOrderableUnit M N M N M N M N M N M N 

isTradeItemAninvoiceUnit M N M N M N M N M N M N 

orderQuantityMultiple           O N 

orderQuantityMinimum O N O N O N O N O N O N 

orderQuantityMaximum O N O N O N O N O N O N 

orderSizingFactor O N O N O N O N O N O N 

nameOfInformation Provider O Y O Y O Y O Y O Y O Y 

brandOwner O Y O Y O Y O Y O Y O Y 

nameOfBrandOwner O Y O Y O Y O Y O Y O Y 

partyReceivingPrivateData D Y D Y D Y D Y D Y D Y 

manufacturer O Y O Y O Y O Y O Y O Y 

nameOfManufacturer O Y O Y O Y O Y O Y O Y 

netContent           D N 

isNetContentDeclarationIndicated           O N 

height M N M N M N M N M N M N 

width M N M N M N M N M N M N 
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Tên thuộc tính 

Mixed Module 

(MX) 
Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) 

Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) 
Each (EA) 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

depth M N M N M N M N M N M N 

grossWeight D N D N D N D N D N D N 

netWeight O N O N O N O N O N   

diameter           O N 

drainedWeight           O N 

effectiveDate M N M N M N M N M N M N 

lastChangeDateTime M N M N M N M N M N M N 

publicationDate M N M N M N M N M N M N 

startAvailabilityDateTime M N M N M N M N M N M N 

endAvailabilityDateTime O N O N O N O N O N O N 

consumerAvailibilityDateTime           O N 

discontinuedDate O N O N O N O N O N O N 

canceledDate O N O N O N O N O N O N 

dangerousGoodsIndicator M N M N M N M N M N M N 

dangerousGoodsRegulationCode D N D N D N D N D N D N 

unitedNationsDangerousGoodsNumber D N D N D N D N D N D N 

dangerousGoodsShippingName D N D N D N D N D N D N 

dangerousGoodsTechnicalName D N D N D N D N D N D N 

dangerousGoodsPackingGroup D N D N D N D N D N D N 

dangerousGoodsHazardousCode D N D N D N D N D N D N 

dangerousGoodsAMarginNumber D N D N D N D N D N D N 

flashPointTemperature           D N 

stackingWeightMaximum O N O N O N O N O N O N 

storageHandlingTemperatureMaximum O Y O Y O Y O Y O Y O Y 

storageHandlingTemperatureMinimum O Y O Y O Y O Y O Y O Y 
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Tên thuộc tính 

Mixed Module 

(MX) 
Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) 

Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) 
Each (EA) 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

handlingInstructionsCode           O N 

deliveryToMarketTemperatureMaximum           O N 

deliveryToMarketTemperatureMinimum           O N 

deliveryToDistributionCenterTemperatureMaximum           O N 

deliveryToDistributionCenterTemperatureMinimum           O N 

orderingLeadTime           O N 

palletTypeCode   O N         

quantityOfTradeItemsPerPallet O N O N O N O N O N O N 

quantityOfLayersPerPallet O N O N O N O N O N O N 

quantityOfTradeItemsPerPalletLayer O N O N O N O N O N O N 

palletTermsAndConditions   O N         

tradeItemUnitDescriptor M N M N M N M N M N M N 

invoiceName O N O N O N O N O N O N 

tradeItemFormDescription           O N 

productRange           O N 

subBrand           O Y 

functionalName M Y M Y M Y M Y M Y M Y 

descriptiveSize O N O N O N O N O N O N 

variant           O N 

colorCodeValue           O N 

colorDescription           O N 

colorCodeListAgency           O N 

isTradeItemInformationPrivate M Y M Y M Y M Y M Y M Y 

priceOnPackIndicator           M N 
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Tên thuộc tính 

Mixed Module 

(MX) 
Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) 

Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) 
Each (EA) 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

suggestedRetailPrice           O N 

retailPriceOnTradeItem           O N 

couponFamilyCode           O N 

genericIngredient           O N 

genericIngredientStrength           O N 

hasBatchNumber           O N 

isTradeItemGeneticallyModified           O N 

isTradeItemIrradiated           O N 

organicTradeItemCode           O N 

organicClaimAgency           O N 

isTradeItemAVariableUnit M N M N M N M N M N M N 

percentageOfAlcoholByVolume           O N 

fatPercentageInDryMatter           O N 

degreeOfOriginalWort O N O N O N O N O N O N 

isBarcodeOnThePackage M N M N M N M N M N M N 

isPackagingMarkedReturnable M N M N M N M N M N M N 

isPackagingMarkedWithExpirationDate           O N 

minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival           O N 

countryOfOrigin           O N 

isTradeItemMarkedAsRecyclable           O N 

isNonSoldTradeItemReturnable           O N 

taxTypeCode O N O N O N O N O N O N 

taxTypeDescription O N O N O N O N O N O N 

taxRate O N O N O N O N O N O N 
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Tên thuộc tính 

Mixed Module 

(MX) 
Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) 

Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) 
Each (EA) 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

taxAmount O N O N O N O N O N O N 

taxAgencyCode O N O N O N O N O N O N 

targetMarketCountryCode O Y O Y O Y O Y O Y O Y 

targetMarketSubdivisionCode O Y O Y O Y O Y O Y O Y 

targetMarketDescription O Y O Y O Y O Y O Y O Y 

ingredientStrength           O N 

sizeCodeValue           O N 

sizeCodeListAgency           O N 

cataloguePrice O N O N O N O N O N O N 

effectiveStartDate D N D N D N D N D N D N 

effectiveEndDate O N O N O N O N O N O N 

packagingTypeCode O N O N O N O N O N O N 

packagingTypeDescription O N O N O N O N O N O N 

pegHorizontal           O N 

pegVertical           O N 

quantityOfInnerPack O N O N O N O N O N O N 

quantityOfNextLevelTradeItemWithinInnerPack O N O N O N O N O N O N 

isPackagingMarkedWithGreenDot           O N 

packagingMaterialCode O N O N O N O N O N O N 

packagingMaterialDescription D N D N D N D N D N D N 

packagingMaterialCompositionQuantity D N D N D N D N D N D N 

isPackagingMarkedWithIngredients           O N 

quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem O N O N O N O N O N   

quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer O N O N O N O N O N   
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Tên thuộc tính 

Mixed Module 

(MX) 
Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) 

Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) 
Each (EA) 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

packagingMaterialCodeListMaintenanceAgency D A D A D A D A D A D A 

isPackagingMarkedAsRecyclable M N M N M N M N M N M N 

materialSafetyDataSheet M N M N M N M N M N M N 

materialSafetyDataSheetNumber O N O N O N O N O N O N 

descriptionShort           O N 

brandName           M N 

tradeItemDescription M Y M Y M Y M Y M Y M Y 

informationProvider O Y O Y O Y O Y O Y O Y 

globalTradeItemNumber O N O N O N O N O N O N 

classificationCategoryCode           O N 

classificationCategoryName           O N 

classificationCategoryDefinition           O N 

classificationAttributeTypeCode           O N 

classificationttributeTypeName           O N 

classificationAttributeTypeDefinition           O N 

classificationAttributeValueCode           O N 

classificationAttributeValueName           O N 

additionalClassificationCategoryCode           O N 

additionalClassificationCategoryDescription           O N 

additionalClassificationAgencyName           D N 

nextLowerLevelGtin M N M N M N M N M N M N 

quantityOfNextLowerLeveTradeItem M N M N M N M N M N M N 

quantityOfChildren M N M N M N M N M N   

alternateTradeItemIdentification O N O N O N O N O N O N 
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Tên thuộc tính 

Mixed Module 

(MX) 
Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) 

Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) 
Each (EA) 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 

Dùng 
chung 

tradeItemGroupIdentificationCode           O N 

tradeItemGroupIdentificationDescription           D N 

replacedTradeItemIdentification O N O N O N O N O N O N 

ISBN_NUMBER           O N 

ISSN_NUMBER             

classOfDangerousGoods D N D N D N D N D N D N 

packagingTermsAndConditions 

barCodeType 

additionalTradeItemDescription 

totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem 

stackingFactor 

M N M N M N M N M N   

 
 
 Khóa trạng thái M/O/D Tình trạng dùng chung 
 M=Bắt buộc  Y=Giá trị thuộc tính (Có) 
 O=Tùy chọn  N=Giá trị thuộc tính (Không) 
 D=Phụ thuộc 
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Bao gói sản phẩm 
 
Xem thêm thông tin về thứ bậc trong sơ đồ lớp cho sản phẩm thương mại trong phần 
UML.  
 
Phần này tập trung vào phương thức xác định nội dung của thứ bậc các đóng gói bao bì 
sản phẩm theo GTIN hơn là các đơn vị tiêu thụ cụ thể. Nó có thể bao gồm nhiều mức phụ 
thuộc vào số lượng các mức trong thứ bậc. Tất cả các cấu phần của từng mức đóng 
gói tiềm năng cần phải được định nghĩa trước để có thể sử dụng trong thông tin 
bao gói sản phẩm. Mỗi mức cần được định danh cùng với sản phẩm và mỗi mức lại 
định danh cho quy cách bao gói (GTIN) cùa mức tiếp theo. 

 
Khuyến nghị chị sử dụng theo GTIN trong quy cách bao gói. 

 
4.2 Phân loại sản phẩm 

 
Cấu trúc thuộc tính dùng để phân loại được trình bày trong tài liệu này tương ứng với 
những gì được nêu trong tài liệu mà nhóm phân loại sản phẩm GCI đã chỉ ra tại thời điểm 
này là kịp thời và đang áp dụng cho ngành thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (bán lẻ). Dạng 
biến thể có thể xảy ra cho cấu trúc thông lệ có thể tính đến cả mô hình sản phẩm thương 
mại đồng bộ hóa dữ liệu của các thuộc tính bổ sung thuộc các thành phần trong các ngành 
công nghiệp khác (như buôn bán thông thường). Những biến thể này sẽ được cân nhắc 
sau khi EAN. UCC công bố về giản đồ phân loại toàn cầu. 

 

 
 

Các ví dụ về phân loại sản phẩm toàn cầu EAN.UCC 

 
Mức phân hạng: 

classificationCategoryCode: 
10000222 

 
classificationCategoryName: 
Juice Drinks (Perishable) 

 
classificationCategoryDefinition: 
“Bất kỳ sản phẩm nào có thể mô tả/nhận thấy là đồ uống dễ hỏng không có 
cacbonat, chứa nước rau quả cùng với các thành phần khác như nước, đường, 
phẩm màu và hương vị cần phải được xử lý hoặc đóng gói để kéo dài thời gian 
tiêu thụ. 

Bao gồm các sản phẩm có thể được mô tả là Mật hoa, Nước hoa quả  hoặc Nước 
ép trái cây một mùi như cà rốt, cà chua, cam, táo… hoặc kết hợp của nhiều loại 
như cam và mơ, quất và mâm xôi… Không bao gồm các sản phẩm như Nước hoa 
quả đông lạnh hoặc đã qua xử lý, nước hoa quả cô đặc, sirô, nước khoáng thiên 
nhiên.” 

 
Mức loại thuộc tính: 

classificationAttributeTypeCode: 
20000045 

 
classificationAttributeTypeName: 
CONSUMER LIFESTAGE 
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classificationAttributeTypeDefinition: 
"Có dấu hiệu về quy định lứa tuổi của người tiêu dùng (vd: Nguời lớn, Trẻ em) trên 
sản phẩm cần cân nhắc việc sản phẩm có thể cung cấp/hạn chế đối với khách 
hàng." 

 
Mức giá trị thuộc tính: 

classificationAttributeValueCode  classificationAttributeValueName 
147                       ADULT 
167                       ALL AGES 
245                       BABY 
246                       BABY & CHILD 
644                       CHILD 
105                       UNCLASSIFIED 
106                       UNIDENTIFIED 

 
Ghi chú: Chỉ có thể có một giá trị cho một loại thuộc tính. 

 
4.3 Kích thước sản phẩm 

 
Yêu cầu thay đổi (CR) 02-000102 đã đệ trình với EAN.UCC GSMP liên quan tới việc đo 
lường kích thước vật lý của sản phẩm. Ngày 10/07/2002, hội nghị thông báo cho Align 
BRG, yêu cầu thay đổi này đã được xem xét và BRG đồng ý chuyển cho Nhóm các yêu 
cầu kỹ thuật (PTRG) để định nghĩa các yêu cầu vật lý. Việc này đang được xúc tiến bởi 
nhóm nhỏ của PTRG và sẽ được bỏ phiếu vào quý I năm 2003. Kết quả từ PTRG được 
chuyển lại cho Align Data BRG quyết định về đầu ra của nhóm làm việc. 

 
Các kết quả của PTRG sẽ tác động tới các thuộc tính: chiều rộng, chiều sâu và chiều cao. 

 
 

4.4 Ngôn ngữ (Tham khảo Phụ lục 13 và Phụ lục 17) 
 
Hiện tại, EAN.UCC có các lớp liên quan tới Ngôn ngữ như sau. 

 
Description: bao gồm hai thuộc tính, một là ngôn ngữ và một là nội dung. 
Text Description: chứa một hoặc nhiều lớp Description. Điều này cho phép kết hợp ngôn 
ngữ và nội dung văn bản. 

 
Long Description: bao gồm hai thuộc tính, một là ngôn ngữ và một là đoạn văn bản dài. 
Long Text Description: chứa một hoặc nhiều lớp Long Description. Điều này cho phép kết 
hợp ngôn ngữ và nội dung văn bản dài. 
Các lớp này cho phép người sử dụng thể hiện ngôn ngữ và văn bản. Ngôn ngữ sử dụng 
cho văn bản được định danh thông qua mã hai ký tự theo danh sách mã ngôn ngữ ISO 
639. 
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4.5 Tiền tệ (Tham khảo Phụ lục 12) 
 
Hiện tại, EAN.UCC có hai lớp liên quan tới tiền tệ, ‘Amount’ và ’MonetaryAmount’. 

 
Monetary Amount cho phép đa tiền tệ và giá trị hoặc số tiền. 
Amount cho phép một loại tiền và giá trị. 

 
Các lớp này cho phép người sử dụng điền loại tiền theo mã ISO và giá trị. Loại tiền cho 
giá trị được định danh thoe danh sách mã tiền tệ ISO4217. 

 
4.6 Đơn vị đo lường (Tham khảo Phụ lục 14) 

 
Việc xử lý đơn vị đo lường trong mô hình dữ liệu được thể hiện trong các mô tả dưới đây. 

 
Hiện tại, EAN.UCC có hai lớp liên quan tới đo lường, một là 'Measurement' và một là 
'Measurement Value'. 

 
Measurement cho phép nhiều giá trị của Measurement Values. 
Measurement Value cho phép một giá trị Measurement Value. 

 
Các lớp này cho phép người sử dụng điền đơn vị đo lường theo số thực (và số nguyên). 
 
Ví dụ:   100 độ F hoặc 38 độ C. 

 
100°F: ‘Unit Of Measure’ = ‘FAH’ và ‘Float’ = 100.00 
38°C: ‘Unit Of Measure’ = ‘CEL’ và ‘Float’ = 38.00 

 
Không cần thiết phải tạo thêm thuộc tính cho đơn vị đo lường vì nó đã đáp ứng nhu cầu 
sử dụng của lớp Measurement do lớp này đã được tái sử dụng. 

 
Có nhiều dạng đơn vị đo lường. Hệ thống EAN.UCC tham chiếu tới danh sách UN/Cefact 
#20 cho các đơn vị đo lường sử dụng. Đơn vị đo lường không chia nhỏ thành các phân 
nhóm như "thời gian”, “khối lượng”, “kích thước”... Nó bao gồm toàn bộ các đơn vị đo 
lường có thể sử dụng. 

 
 
4.7 Mô tả sản phẩm 

 
Mô tả sản phẩm là một trong bốn thuộc tính quan trọng (trong quá trình đồng bộ hóa dữ 
liệu toàn cầu) cho việc xác định duy nhất một bộ dữ liệu có thể kết hợp với một GTIN. 
Trường mô tả sản phẩm được xem như phần lõi, “TradeitemDescription” sẽ do mô hình 
sinh tự động từ bốn thuộc tính được liệt kê bên dưới. Nếu một thuộc tính bị bỏ qua hoặc 
không được xác định, thì phần mô tả sản phẩm chỉ tồn tại các thuộc tính phổ thông. Trong 
khi hai trong số bốn thuộc tính được tùy chọn do chúng có thể tồn tại, có thể không, phần 
lớn các nhà cung cấp thông tin sẽ tìm để cung cấp giá trị cho tất cả những thuộc tính này 
để có thể cung cấp phần mô tả sản phẩm chính xác nhất có thể. Thuộc tính mô tả sản 
phẩm thay cho phần mô tả sản phẩm cấp dài và trung được tìm thấy trong mô hình GCI 
trước đây. 

 

 
 

Cấu trúc của sản phẩm được mô tả như sau: 
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 Brand.......................................BẮT BUỘC  

 Sub Brand ..............................TÙY CHỌN  

 Functional Name ....................BẮT BUỘC 

 Variant.....................................TÙY CHỌN 
 

 

Ví dụ: 
 

 

 ACME Regular Salad Dressing Italian 

 ACME Regular Salad Dressing Ranch 

 Seven Islands Reduced Cal Salad Dressing Ranch  

 Seven Islands Reduced Cal Salad Dressing Italian  

 Unbranded Plants Tropical 

 Unbranded Plants Lily 
 

 
 

Để mô tả rõ hơn sản phẩm, rất nhiều các thuộc tính mới được bổ sung cho mô hình. Đa 
số các thuộc tính này là tùy chọn. 

 
 productRange  

 brandName  

 subBrand 

 functionalName (thường được hiểu là Product Name) 

 tradeItemFormDescription  

 variant 

 descriptive Size 

 
Các trường đã được bổ sung ở đây với sự nhận thức rõ về việc chưa thể bao hàm hết  
rất nhiều các nhóm thông tin phổ biến khác tại thời điểm công bố tài liệu này. 

 
 

 
4.8 Danh sách mã 

 

Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ các thuộc tính có sử dụng danh sách mã. Nhóm làm việc 
về sản phẩm đã lập ra một nhóm phụ để giải quyết vấn đề danh sách mã. Nhóm làm 
việc đã dựa trên các yếu tố sau: 

- Xác định các yếu tố dữ liệu nào cần danh sách mã 

- Khi đã tồn tại Body hoặc Agency, tham chiếu tới chúng 

- Khi cần thiết, định nghĩa danh sách đơn nhất cho các giá trị hợp lệ, sử 

dụng các danh sách đã có hoặc tài liệu liên quan (Vd: EANCOM và X12) 
Mục tiêu của nhóm phụ là giữ các danh sách ngắn nhất có thể, loại bỏ dư thừa dữ liệu, 
trùng lặp, không rõ ràng hoặc quá nhiều giá trị chung. Đồng thời cũng loại bỏ thông tin 
đã được xử lý ở các yếu tố dữ liệu khác (Vd: thông tin liên quan đến Rủi ro đã được xử 
lý trong Mô tả). 

 

 

Việc phát hành bản chính thức và duy trì tài liệu này vẫn đang được tiến hành. Rất nhiều 
danh sách mã khác đang được phát triển ngoài tổ chức này như ISO. Các danh sách 
mã khác là độc lập với mô hình này và sẽ cần được quản lý bởi EAN.UCC sau này. 
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Bảng mã 

Bảng dưới đây là kết quả của nhóm làm việc tại thời điểm tài liệu này đã được chuyển 
cho Align BRG thông qua. Các phụ lục bổ sung hoặc hoàn thiện hơn có thể được thêm 
vào sau này. 

 
 
 
 

Tên lớp Tên thuộc tính Danh sách mã 

TargetMarketInformation targetMarketCountryCode Country Codes ISO3166-1 

TargetMarketInformation targetMarketSubdivisionCode Country Subdivision Code ISO3166-2 

TradeItemPriceDateInformation cataloguePrice Codes for the repres. of currencies and 
funds ISO 4217:2001 

TradeItemPriceDateInformation suggestedRetailPrice Codes for the repres. of currencies and 
funds ISO 4217:2001 

PriceOnTradeItem retailPriceOnTradeItem Codes for the repres.of agencies and 
codesISO 4217;2001 

TradeItemClassification classificationCategoryCode Classification Attribute Type Code 

EANUCCTradeItemClassification eANUCCClassificationAttributeTypeCode Classification Attribute Type Code 

EANUCCTradeItemClassificationValue eANUCCClassificationAttributeValueCode Classification Attribute Value Code 

ClassificationCategory additionalClassificationAgencyName Code List responsible agency--TBD 

TradeItemDescriptionInformation invoiceName Codes for the representation of names of 
languages -Part 1: Alpha-2 code- ISO 639-1 

TradeItemDescriptionInformation descriptionShort Codes for the representation of names of 
languages -Part 1: Alpha-2 code- ISO 639-1 

TradeItemDescriptionInformation tradeItemFormDescription Codes for the representation of names of 
languages -Part 1: Alpha-2 code- ISO 639-1 

TradeItemColorDescription tradeItemcolorDescription Codes for the representation of names of 
languages -Part 1: Alpha-2 code- ISO 639-1 

TradeItemColorDescription colorCodeListAgency Code list responsible agency  

TradeItemSizeDescription sizeCodeListAgency Code list responsible agency  

TradeItemMeasurements ingredientStrength Measure Unit Qualifier 

TradeItemMeasurements genericIngredientStrength Measure Unit Qualifier 

TradeItemMarking hasBatchNumber Batch Lot Number Indicator Code 

FMCGTradeItemMarking isTradeItemGeneticallyModified GeneticModificationIndicator 

FMCGTradeItemMarking isTradeItemIrradiated Irradiated Item Code List  

OrganicTradeItemCharacteristics organicTradeItemCode Organic Item Code List  

Các thuộc tính và danh sách mã 
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Tên lớp Tên thuộc tính Danh sách mã 

FMCGTradeItemMeasurements netContent Measure Unit Qualifier 

TradeItemMeasurements height Measure Unit Qualifier 

TradeItemMeasurements width Measure Unit Qualifier 

TradeItemMeasurements depth Measure Unit Qualifier 

TradeItemMeasurements grossWeight Measure Unit Qualifier 

FMCGTradeItemMeasurements netWeight Measure Unit Qualifier 

FMCGTradeItemMeasurements diameter Measure Unit Qualifier 

FMCGTradeItemMeasurements drainedWeight Measure Unit Qualifier 

PackagingType packagingTypeCode Type of Packaging Identification - Merger of 
EANCOM DE7065 & X12 DE103 

FMCGTradeItemMeasurements pegHorizontal Measure Unit Qualifier-TBD 

FMCGTradeItemMeasurements pegVertical Measure Unit Qualifier-TBD 

PackagingMaterial packagingMaterialCode Defined by local agencies 

PackagingMaterial packagingMaterialCompositionQuantity Measure Unit Qualifier-TBD 

PackagingMaterial packagingTermsAndConditions Packaging Terms and Conditions - TBD 

TradeItemHandlingInformation stackingWeightMaximum Measure Unit Qualifier-TBD 

TradeItemTemperatureInformation storageHandlingTemperatureMaximum Measure Unit Qualifier-TBD 

TradeItemTemperatureInformation storageHandlingTemperatureMinimum Measure Unit Qualifier-TBD 

TradeItemHandlingInformation handlingInstructionsCode Handling Instructions - TBD 

TradeItemHandlingInformation minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival Unit of Time Period - TBD 

TradeItemTemperatureInformation deliveryToMarketTemperatureMaximum Measure Unit Qualifier-TBD 

TradeItemTemperatureInformation deliveryToMarketTemperatureMinimum Measure Unit Qualifier 

TradeItemTemperatureInformation deliveryToDistributionCenterTemperatureMaximum Measure Unit Qualifier 

TradeItemTemperatureInformation deliveryToDistributionCenterTemperatureMinimum Measure Unit Qualifier 

TradeItemOrderInformation orderingLeadTime Unit of Time Period  

TradeItemCountryOfOrigin countryOfOrigin Country Codes ISO3166 

TradeItemPalletInformation palletTypeCode Type of Packages Identification- Merger of 
EANCOM DE7065 & X12 DE103 

TradeItemPalletInformation palletTermsAndConditions Packaging Terms and Conditions  
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Tên lớp Tên thuộc tính Danh sách mã 

TradeItemHazardousInformation dangerousGoodsRegulationCode Dangerous Goods Regulations  

Packaging Material packagingMaterialCodeListMaintenanceAgency Household Packaging Recovery and 
Recycling Agencies 

TradeItemHazardousInformation unitedNationsDangerousGoodsNumber UNDG Number  

TradeItemHazardousInformation classOfDangerousGoods UN  

TradeItemHazardousInformation flashPointTemperature Measure Unit Qualifier 

TradeItemDescriptionInformation productRange Codes for the representation of names of 
languages -- Part 1:Alpha-2 code -ISO 639-1 

TradeItemDescriptionInformation functionalName Codes for the representation of names of 
languages -- Part 1:Alpha-2 code -ISO 639-1 

TradeItemSizeDescription descriptiveSize Codes for the representation of names of 
languages -- Part 1:Alpha-2 code -ISO 639-1 

TradeItemDescriptionInformation tradeItemDescription Codes for the representation of names of 
languages -- Part 1:Alpha-2 code -ISO 639-1 

TradeItemDescriptionInformation variant Codes for the representation of names of 
languages -- Part 1:Alpha-2 code -ISO 639-1 
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4.9 Danh mục thuật ngữ 
Danh mục các thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu này và các tài liệu chuẩn khác của 
EAN.UCC vẫn đang được hoàn thiện. 

Việc xây dựng mô hình đồng bộ hóa sản phẩm thương mại luôn theo sát thiết kế của tiến 
trình đồng bộ hóa dữ liệu dưới sự chỉ đạo của AlignData BRG. 

 
4.10 Mối liên hệ với xử lý đồng bộ hóa dữ liệu toàn cục 

 
Các thành viên chủ chốt của nhóm thống nhất rằng, khi thông tin của sản phẩm thương 
mại được chuyển từ nhà cung cấp thông tin tới kho thông tin và từ kho thông tin này tới 
kho thông tin khác (đồng bộ dữ liệu qua mạng) thì toàn bộ các thứ bậc của sản phẩm sẽ 
được chuyển theo. Trong ngành tạp hóa, có rất nhiều thứ bậc khác nhau được sử dụng 
như Case hoặc Pallet và nhiều loại khác ngoài danh sách đã trình bày trong phần 4.1. 
Thông tin chi tiết của tin điện về sản phẩm thương mại cần bao hàm ít nhất một đơn vị 
tiêu thụ được và một đơn vị đặt hàng được. Theo thứ bậc của sản phẩm, cần hiểu rằng 
mỗi liên kết tới nhiều mức độ khác nhau sẽ được cân nhắc để trở thành một phần của tin 
điện. 

 
 
 

4.11 Danh sách định danh sản phẩm thương mại FMCG 
Dưới đây là danh sách các giá trị định nghĩa trước cho lớp 
FMCGTradeItemIdentificationList: 

 

ISBN_NUMBER  - Mã số được cấp bởi Tổ chức mã số sách chuẩn quốc tế. 
 

 

ISSN_NUMBER - Mã số được cấp bởi Tổ chức mã số sách chuẩn quốc tế. 

 
LOTTERY_GAME_NUMBER – Mã số trò xổ số 
 

LOTTERY_PACK__BOOK_NUMBER - Mã số xổ số  
 

MANUFACTURER_PART_NUMBER -  Mã số sản phẩm của nhà sản xuất 
 

NABCA_PRODUCT_CODE – Mã sản phẩm của Hiệp hội kiểm soát đồ uống có 
cồn quốc gia 

 
4.12 Danh sách định danh sản phẩm thương mại luân phiên 

 
Dưới đây là danh sách các giá trị định nghĩa trước cho lớp 
AlternateTradeItemIdentificationList. Các giá trị được sử dụng để tham chiếu chéo mã số 
sản phẩm nội bộ với GTIN trong một quan hệ. 

BUYER_ASSIGNED 

INDUSTRY_ASSIGNED 

SUPPLIER_ASSIGNED 
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Hướng dẫn xem sơ đồ lớp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quy định màu cho sơ đồ lớp: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Màu đỏ được sử dụng để xác định gốc của yêu cầu nghiệp vụ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Màu xám sử dụng để xác định các lớp dùng chung cho nhiều sơ đồ lớp nhằm mục 

đích tái sử dụng. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Màu vàng dùng để xác định các lớp liên quan tới Đối tác trong thời điểm này. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Màu xanh lục được sử dụng để xác định các chú giải. 
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Ký hiệu các mũi tên (các quan hệ) trong sơ đồ lớp: 

 Không có ký hiệu = Bắt buộc 

 1 = Bắt buộc 

 1..n hoặc 1..* = Bắt buộc và có thể lặp 

  

 0..1 = Tùy chọn 

 0..n hoặc 0..* = Tùy chọn và có thể lặp 
 

 
Ký hiệu các thuộc tính trong sơ đồ lớp: 

 
 Tất cả các thuộc tính mặc định là Bắt buộc nếu không có ký hiệu khác. 

 Thuộc tính[0..1] = Tùy chọn 

 Thuộc tính [0..n] hoặc [0..*] = Tùy chọn và có thể lặp 

 Thuộc tính [1..n] hoặc [1..*] = Bắt buộc và có thể lặp 
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Sơ đồ hành vi để đọc sơ đồ lớp. 
 
This roadmap will give the instructions on traversing the model. There will be one starting point but 
there can be multiple routes in your journey. The path taken will create the nested structure. 
 
 
   Giới thiệu cách đọc các sơ đồ lớp UML 
 

Bắt đầu: Tìm đến lớp 
gốc màu đỏ. 

Kết thúc 

Tất cả các đường đã 
được thông qua 

Không còn đường 
nào tồn tại Chưa thông qua tất 

cả các đường 

Theo các đường 
tới lớp tiếp theo 

Còn tồn tại đường 

Không còn thuộc tính nào 

Không tồn tại thuộc tính 

Không áp dụng 

Lớp này là tùy chọn 

Chọn áp dụng lớp  

Lớp này là bắt buộc 

Áp dụng lớp 

Bắt buộc 
Tùy chọn 

Còn tồn tại thuộc tính 

Không áp dụng Chọn áp dụng 
thuộc tính 

Áp dụng 
thuộc tính 

Áp dụng 
kiểu dữ liệu 

Mũi tên mở = Bắt buộc 
1 = Bắt buộc 
1..n hoặc 1..* = Bắt buộc và lặp 
0..1 = Tùy chọn 
0..n hoặc 0..* = Tùy chọn và lặp 

Mặc định các thuộc tính là bắt buộc trừ khi 
Thuộc tính[0..1] Tùy chọn 
Thuộc tính[0..n] hoặc [0..*] Tùy chọn và lặp 
Thuộc tính[1..n] hoặc [1..*] Bắt buộc và lặp 

 

ĐIỂM  
QUYẾT ĐỊNH 

THÔNG QUA TẤT 
CẢ CÁC ĐƯỜNG 

CÒN TỒN TẠI CÁC 
ĐƯỜNG KHÁC KHÔNG 

LỚP LÀ BẮT BUỘC 
HAY TÙY CHỌN 

LỰA CHỌN ÁP DỤNG 
LỚP HOẶC KHÔNG 

LỰA CHỌN ÁP DỤNG THUỘC 
TÍNH  HOẶC KHÔNG 

THUỘC TÍNH LÀ BẮT BUỘC, TÙY 
CHỌN HAY KHÔNG TỒN TẠI 

CÒN TỒN TẠI THUỘC 
TÍNH KHÁC KHÔNG 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 131/217  

 
 

Phụ lục 1: Sơ đồ lớp Sản phẩm thương mại 
 
 
 
 
 

 Xử lý nghiệp vụ: ALIGN: Sản phẩm thương mại 
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Phụ lục 2: Sơ đồ lớp Định danh sản phẩm thương mại 
 
 
 
 
 
 
 

Thư viện dùng chung: Dùng chung: Định danh: Định danh sản phẩm thương mại 
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Phụ lục 3: Sơ đồ lớp Thông tin sản phẩm thương mại 
 
 
 
 
 
 
 

 Xử lý nghiệp vụ: ALIGN: Sản phẩm thương mại: Thông tin sản phẩm thương mại 
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Phụ lục 4: Sơ đồ lớp Quan hệ thông tin sản phẩm độc lập đối tác 
 
 
 
 
 
 
 

Xử lý nghiệp vụ: ALIGN: Sản phẩm thương mại: Thông tin sản phẩm độc lập đối tác 
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Phụ lục 5: Sơ đồ lớp Định nghĩa thông tin sản phẩm độc lập đối tác 
 

Xử lý nghiệp vụ: ALIGN: Sản phẩm thương mại: Thông tin sản phẩm độc lập đối tác 
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Phụ lục 6: Sơ đồ lớp Phân loại sản phẩm thuơng mại 
 
 
 

Xử lý nghiệp vụ: ALIGN: Sản phẩm thương mại: Phân loại sản phẩm thương mại 
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Phụ lục 7: Sơ đồ lớp Thông tin thuế sản phẩm thương mại 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Xử lý nghiệp vụ: ALIGN: Sản phẩm thương mại: Thông tin thuế sản phẩm thương mại 
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Phụ lục 8: Sơ đồ lớp Sản phẩm thưong mại FMCG 
 
 
 
 
 

 Xử lý nghiệp vụ: ALIGN: Sản phẩm thương mại: Nhãn sản phẩm thương mại 
 
 

 
 
 
 
 

 Xử lý nghiệp vụ: ALIGN: Sản phẩm thương mại: Kích thước sản phẩm thương mại 
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Phụ lục 9: Sơ đồ lớp Định danh đối tác 
 
 
 
 
 

Thư viện dùng chung: Dùng chung: Định danh: Định danh đối tác 
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Phụ lục 10: Sơ đồ lớp Chiết khấu - Tiền phải trả 
 
 
 
 

Xử lý nghiệp vụ: Đặt hàng: Điều khoản: Chiết khấu - Tiền phải trả 
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Phụ lục 11: Sơ đồ lớp Điều khoản thanh toán 
 
 
 
 

Xử lý nghiệp vụ: Đặt hàng: Điều khoản: Điều khoản thanh toán 
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Phụ lục 12: Sơ đồ lớp Tổng số 
 
 
 
 

Thư viện dùng chung: Dùng chung: Thành phần: Tổng số 
 
 

 
 
 
 
 
 

Phụ lục 13: Sơ đồ lớp Mô tả 
 
 
 

Thư viện dùng chung: Dùng chung: Thành phần: Mô tả 
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Phụ lục 14: Sơ đồ lớp Kích thước 
 
 
 
 

Thư viện dùng chung: Dùng chung: Thành phần: Kích thước 
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Phụ lục 15: Sơ đồ lớp Tài liệu 
 
 
 
 

Thư viện dùng chung: Dùng chung: Thành phần: Tài liệu 
 
 
 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 145/217  

 
 
 

Phụ lục 16: Sơ đồ lớp Định danh thực thể 
 
 
 
 
 
 
 

Thư viện dùng chung: Dùng chung: Định danh: Định danh thực thể 
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Phụ lục 17: Sơ đồ lớp Thông tin chung sản phẩm thương mại 
 
 
 
 

Xử lý nghiệp vụ: ALIGN: Sản phẩm thương mại: Thông tin chung sản phẩm thương mại 
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Phụ lục 18: Sơ đồ lớp Kiểu dữ liệu mở rộng 
 
 
 
 
 
 

Thư viện dùng chung: Dùng chung: Kiểu dữ liệu mở rộng 
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Phụ lục 19: Sơ đồ lớp Định danh sản phẩm thương mại FMCG 
 
 
 
 
 

Mở rộng: FMCG: Định danh sản phẩm thương mại FMCG 
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Bốn phụ lục dưới đây nhằm cung cấp các thông tin sau 
 

 
 
 

 
PHỤ LỤC A – Khả năng thay đổi giá trị các thuộc tính 

 
 
Trình bày khả năng thay đổi các thuộc tính (bởi Thị trường mục tiêu, Quan hệ) hoặc khả 
năng lặp của các thuộc tính (Cho phép đa trị). 

 
 
 

PHỤ LỤC B – Kết hợp các thuộc tính theo thứ bậc sản phẩm thương mại cho đồng bộ 
dữ liệu 

 
 

Trình bày mối liên kết theo từng thứ bậc áp dụng trong đồng bộ dữ liệu. 
 
 
 
 

PHỤ LỤC C – Các thuộc tính bắt buộc trong đồng bộ hóa dữ liệu 
 
 
Các thuộc tính liệt kê trong mô hình dữ liệu có thể được sử dụng cho quan hệ “một – 
nhiều” trong tiến trình đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu. Theo quan điểm đó, bảng trình bày 
trong Phụ lục C liệt kê các thuộc tính bắt buộc trong tiến trình này. Cần lưu ý rằng, điều 
này không có nghĩa chỉ các thuộc tính bắt buộc mới được trao đổi thông qua đồng bộ dữ 
liệu. Toàn bộ các thuộc tính khác, được đánh dấu là tùy chọn cũng có thể được sử dụng 
trong tin điện. 

 
 
 
 

PHỤ LỤC D – Tóm lược mô hình phối hợp phiên bản 7.2 
 
 
Tóm lược các mô hình phối hợp. 
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Phụ lục A: Khả năng thay đổi giá trị các thuộc tính 
 

 

Tên thuộc tính  
Cho phép 
đa trị 

Có thể thay đổi bởi thị 
trường mục tiêu: N 
(Toàn cầu)(Toàn cầu/Địa 
phương), Y (Địa 
phương)  

Độc lập / Phụ thuộc: (Phụ 
thuộc đối tác), (Độc lập đối 
tác+F53) hoặc cả hai 

additionalClassificationAgencyName Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

additionalClassificationCategoryCode  Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

additionalClassificationCategoryDescription  Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

additionalTradeItemDescription  Không  Y (Toàn cầu/Địa phương)  Độc lập đối tác  

alternateItemIdentification  Không  Y (Toàn cầu/Địa phương)  Độc lập đối tác  

barCodeType  Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

brandName  Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

brandOwner  Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

canceledDate  Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

cataloguePrice Không  Y (Toàn cầu/Địa phương)  Độc lập đối tác  

classOfDangerousGoods Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

colorCodeListAgency  Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

colorCodeValue  Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

colorDescription  Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

consumerAvailibilityDateTime  Không  Y (Toàn cầu/Địa phương)  Độc lập đối tác  

countryOfOrigin Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

couponFamilyCode  Không  Y (Địa phương)  Độc lập đối tác  

dangerousGoodsAMarginNumber Có  Y (Địa phương)  Độc lập đối tác  

dangerousGoodsHazardousCode  Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

dangerousGoodsIndicator  Không  Y (Toàn cầu/Địa phương)  Độc lập đối tác  

dangerousGoodsPackingGroup  Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

dangerousGoodsRegulationCode  Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

dangerousGoodsShippingName  Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

dangerousGoodsTechnicalName  Có  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

degreeOfOriginalWort Không  Y (Địa phương)  Độc lập đối tác  

deliveryToDistributionCenterTemperatureMaximum  Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

deliveryToDistributionCenterTemperatureMinimum  Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

deliveryToMarketTemperatureMaximum Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

deliveryToMarketTemperatureMinimum Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

depth  Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

descriptionShort Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

descriptiveSize  Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

diameter  Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

discontinuedDate  Không  Y (Toàn cầu/Địa phương)  Độc lập đối tác  

drainedWeight Không  N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

eANUCCClassificationAttributeTypeCode Có N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 151/217  

Tên thuộc tính  
Cho phép 
đa trị 

Có thể thay đổi bởi thị 
trường mục tiêu: N 
(Toàn cầu)(Toàn cầu/Địa 
phương), Y (Địa 
phương)  

Độc lập / Phụ thuộc: (Phụ 
thuộc đối tác), (Độc lập đối 
tác+F53) hoặc cả hai 

eANUCCClassificationAttributeTypeDefinition Có N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

eANUCCClassificationAttributeTypeName Có N (Toàn cầu)  Độc lập đối tác  

eANUCCClassificationAttributeValueCode Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác  

eANUCCClassificationAttributeValueName Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác  

eANUCCClassificationCategoryCode Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác  

eANUCCClassificationCategoryDefinition Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

eANUCCClassificationCategoryName Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

effectiveDate Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

effectiveEndDate Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập & phụ thuộc đối tác 

effectiveStartDate Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập & phụ thuộc đối tác 

endAvailabilityDateTime Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập & phụ thuộc đối tác 

fatPercentageInDryMatter Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

flashPointTemperature Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

funcionalName Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

genericIngredient Không Y (Địa phương) Độc lập đối tác 

genericIngredientStrength Không Y (Địa phương) Độc lập đối tác 

globalTradeItemNumber Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

grossWeight Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

handlingInstructionsCode Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

hasBatchNumber Không Y (Địa phương) Độc lập đối tác 

height Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

informationProvider Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

ingredientStrength Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

invoiceName Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

isBarcodeOnThePackage Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

ISBN_NUMBER Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

isIngredientIrradiated Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

isnetContentDeclarationIndicated Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

isNonSoldTradeItemReturnable Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

isPackagingMarkedAsRecyclable Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

isPackagingMarkedReturnable Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

isPackagingMarkedWithExpirationDate Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

isPackagingMarkedWithGreenDot Không Y (Địa phương) Độc lập đối tác 

isPackagingMarkedWithIngredients Không Y (Địa phương) Độc lập đối tác 

isRawMaterialIrradiated Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

ISSN_NUMBER Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

isTradeItemABaseUnit Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

isTradeItemAConsumerUnit Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

isTradeItemADispatchUnit Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Phụ thuộc đối tác 

isTradeItemAnInvoiceUnit Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Phụ thuộc đối tác 
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Trang 152/217  

Tên thuộc tính  
Cho phép 
đa trị 

Có thể thay đổi bởi thị 
trường mục tiêu: N 
(Toàn cầu)(Toàn cầu/Địa 
phương), Y (Địa 
phương)  

Độc lập / Phụ thuộc: (Phụ 
thuộc đối tác), (Độc lập đối 
tác+F53) hoặc cả hai 

isTradeItemAnOrderableUnit Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Phụ thuộc đối tác 

isTradeItemAVariableUnit Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

isTradeItemGeneticallyModified Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

isTradeItemInformationPrivate Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

isTradeItemIrradiated Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

isTradeItemMarkedAsRecyclable Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

lastChangeDateTime Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

manufacturer Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

manufacturerpartnumber Có Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

materialSafetyDataSheet Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

materialSafetyDataSheetNumber Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập & phụ thuộc đối tác 

nameOfBrandOwner Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

nameOfInformationProvider Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

nameOfManufacturer Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

netContent Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

netWeight Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

orderingLeadTime Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

orderQuantityMaximum Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Phụ thuộc đối tác 

orderQuantityMinimum Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Phụ thuộc đối tác 

orderQuantityMultiple Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

orderSizingFactor Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

organicClaimAgency Có Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

organicTradeItemCode Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

packagingMaterialCode Có Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

packagingMaterialCodeListMaintenanceAgency Có Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

packagingMaterialCompositionQuantity Có Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

packagingMaterialDescription Có Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

packagingTermsAndConditions Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

packagingTypeCode Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

packagingTypeDescription Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

palletTermsAndConditions Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

palletTypeCode Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

partyReceivingPrivateData Có N (Toàn cầu) Phụ thuộc đối tác 

pegHorizontal Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

pegVertical Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

percentageOfAlcoholByVolume Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

priceOnPackIndicator Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

productRange Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

publicationDate Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập & phụ thuộc đối tác 
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Trang 153/217  

Tên thuộc tính  
Cho phép 
đa trị 

Có thể thay đổi bởi thị 
trường mục tiêu: N 
(Toàn cầu)(Toàn cầu/Địa 
phương), Y (Địa 
phương)  

Độc lập / Phụ thuộc: (Phụ 
thuộc đối tác), (Độc lập đối 
tác+F53) hoặc cả hai 

quantityOfChildren Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

quantityOfInnerPack Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

quantityOfLayersPerPallet Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

quantityOfNextLevelTradeItemWithinInnerPack Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

quantityOfNextLowerLeverTradeItem Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

quantityOfTradeItemsPerPallet Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

quantityOfTradeItemsPerPalletLayer Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

replacedTradeItemIdentification Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

retailPriceOnTradeItem Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

sizeCodeListAgency Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

sizeCodeValue Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

stackingFactor Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

stackingWeightMaximum Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

startAvailabilityDateTime Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập & phụ thuộc đối tác 

storageHandlingTemperatureMaximum Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

storageHandlingTemperatureMinimum Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

subBrand Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

suggestedRetailPrice Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

targetMarketCountryCode Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

targetMarketDescription Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

targetMarketSubdivisionCode Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

taxAgencyCode Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

taxAmount Có Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

taxRate Có Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

taxTypeCode Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

taxTypeDescription Không Y (Toàn cầu/Địa phương) Độc lập đối tác 

totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

tradeItemDescription Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

tradeItemFormDescription Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

tradeItemGroupIdentificationCode Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

tradeItemGroupIdentificationDescription Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

tradeItemidentificationOfNextLowerLevelTradeItem Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

tradeItemUnitDescriptor Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

unitedNationsDangerousGoodsNumber Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

variant Có N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 

width Không N (Toàn cầu) Độc lập đối tác 
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Trang 154/217  

 

 
 

 
 
 

Kết hợp các thuộc tính theo thứ bậc sản phẩm thương mại cho đồng bộ dữ liệu thương mại toàn cầu 
 
 
 
 
 

 
Mixed Module 

(MX) Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) Each (EA) 

Tên thuộc tính 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D  

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

isTradeItemABaseUnit M N M N M  M N M N M N 

isTradeItemAConsumerUnit M N M N M  M N M N M N 

isTradeItemADespatchUnit M N M N M  M N M N M N 

isTradeItemAnOrderableUnit M N M N M  M N M N M N 

isTradeItemAninvoiceUnit M N M N M  M N M N M N 

orderQuantityMultiple           O N 

orderQuantityMinimum O N O N O  O N O N O N 

orderQuantityMaximum O N O N O  O N O N O N 

orderSizingFactor O N O N O  O N O N O N 

nameOfInformation Provider O Y O Y O  O Y O Y O Y 

totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem M N M N M  M N M N   

brandOwner O Y O Y O  O Y O Y O Y 

nameOfBrandOwner O Y O Y O  O Y O Y O Y 

Phụ lục B:  Kết hợp các thuộc tính theo thứ bậc sản phẩm thương mại cho đồng bộ dữ liệu 
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Mixed Module 

(MX) Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) Each (EA) 

Tên thuộc tính 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D  

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

partyReceivingPrivateData D Y D Y D  D Y D Y D Y 

manufacturer O Y O Y O  O Y O Y O Y 

nameOfManufacturer O Y O Y O  O Y O Y O Y 

netContent           D N 

isNetContentDeclarationIndicated           O N 

height M N M N M  M N M N M N 

width M N M N M  M N M N M N 

depth M N M N M  M N M N M N 

grossWeight D N D N D  D N D N D N 

netWeight O N O N O  O N O N   

diameter           O N 

drainedWeight           O N 

effectiveDate M N M N M  M N M N M N 

lastChangeDateTime M N M N M  M N M N M N 

publicationDate M N M N M  M N M N M N 

startAvailabilityDateTime M N M N M  M N M N M N 

endAvailabilityDateTime O N O N O  O N O N O N 

consumerAvailibilityDateTime           O N 

discontinuedDate O N O N O  O N O N O N 

canceledDate O N O N O  O N O N O N 

dangerousGoodsIndicator M N M N M  M N M N M N 

dangerousGoodsRegulationCode D N D N D  D N D N D N 

unitedNationsDangerousGoodsNumber D N D N D  D N D N D N 

dangerousGoodsShippingName D N D N D  D N D N D N 

dangerousGoodsTechnicalName D N D N D  D N D N D N 
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Mixed Module 

(MX) Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) Each (EA) 

Tên thuộc tính 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D  

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

dangerousGoodsPackingGroup D N D N D  D N D N D N 

dangerousGoodsHazardousCode D N D N D  D N D N D N 

dangerousGoodsAMarginNumber D N D N D  D N D N D N 

flashPointTemperature           D N 

stackingWeightMaximum O N O N O  O N O N O N 

storageHandlingTemperatureMaximum O Y O Y O  O Y O Y O Y 

storageHandlingTemperatureMinimum O Y O Y O  O Y O Y O Y 

handlingInstructionsCode           O N 

deliveryToMarketTemperatureMaximum           O N 

deliveryToMarketTemperatureMinimum           O N 

deliveryToDistributionCenterTemperatureMaximum           O N 

deliveryToDistributionCenterTemperatureMinimum           O N 

orderingLeadTime           O N 

palletTypeCode   O N         

quantityOfTradeItemsPerPallet O N O N O  O N O N O N 

quantityOfLayersPerPallet O N O N O  O N O N O N 

quantityOfTradeItemsPerPalletLayer O N O N O  O N O N O N 

palletTermsAndConditions   O N         

tradeItemUnitDescriptor M N M N M  M N M N M N 

invoiceName O N O N O  O N O N O N 

tradeItemFormDescription           O N 

productRange           O N 

subBrand           O Y 

functionalName M Y M Y M  M Y M Y M Y 
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Mixed Module 

(MX) Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) Each (EA) 

Tên thuộc tính 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D  

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

descriptiveSize O N O N O  O N O N O N 

variant           O N 

colorCodeValue           O N 

colorDescription           O N 

colorCodeListAgency           O N 

isTradeItemInformationPrivate M Y M Y M  M Y M Y M Y 

priceOnPackIndicator           M N 

suggestedRetailPrice           O N 

retailPriceOnTradeItem           O N 

couponFamilyCode           O N 

genericIngredient           O N 

genericIngredientStrength           O N 

hasBatchNumber           O N 

isTradeItemGeneticallyModified           O N 

isTradeItemIrradiated           O N 

organicTradeItemCode           O N 

organicClaimAgency           O N 

isTradeItemAVariableUnit M N M N M  M N M N M N 

percentageOfAlcoholByVolume           O N 

fatPercentageInDryMatter           O N 

degreeOfOriginalWort O N O N O  O N O N O N 

isBarcodeOnThePackage M N M N M  M N M N M N 

isPackagingMarkedReturnable M N M N M  M N M N M N 

isPackagingMarkedWithExpirationDate           O N 
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Mixed Module 

(MX) Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) Each (EA) 

Tên thuộc tính 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D  

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival           O N 

countryOfOrigin           O N 

isTradeItemMarkedAsRecyclable           O N 

isNonSoldTradeItemReturnable           O N 

taxTypeCode O N O N O  O N O N O N 

taxTypeDescription O N O N O  O N O N O N 

taxRate O N O N O  O N O N O N 

taxAmount O N O N O  O N O N O N 

taxAgencyCode O N O N O  O N O N O N 

targetMarketCountryCode O Y O Y O  O Y O Y O Y 

targetMarketSubdivisionCode O Y O Y O  O Y O Y O Y 

targetMarketDescription O Y O Y O  O Y O Y O Y 

ingredientStrength           O N 

sizeCodeValue           O N 

sizeCodeListAgency           O N 

cataloguePrice O N O N O  O N O N O N 

effectiveStartDate D N D N D  D N D N D N 

effectiveEndDate O N O N O  O N O N O N 

packagingTypeCode O N O N O  O N O N O N 

packagingTypeDescription O N O N O  O N O N O N 

pegHorizontal           O N 

pegVertical           O N 

quantityOfInnerPack O N O N O  O N O N O N 

quantityOfNextLevelTradeItemWithinInnerPack O N O N O  O N O N O N 
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Mixed Module 

(MX) Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) Each (EA) 

Tên thuộc tính 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D  

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

isPackagingMarkedWithGreenDot           O N 

packagingMaterialCode O N O N O  O N O N O N 

packagingMaterialDescription D N D N D  D N D N D N 

packagingMaterialCompositionQuantity D N D N D  D N D N D N 

isPackagingMarkedWithIngredients           O N 

quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem  N O N O  O N O N   

quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer O N O N O  O N O N   

packagingMaterialCodeListMaintenanceAgency D A D A D  D A D A D A 

isPackagingMarkedAsRecyclable M N M N M  M N M N M N 

materialSafetyDataSheet M N M N M  M N M N M N 

materialSafetyDataSheetNumber O N O N O  O N O N O N 

descriptionShort           O N 

brandName           M N 

tradeItemDescription M Y M Y M  M Y M Y M Y 

informationProvider O Y O Y O  O Y O Y O Y 

globalTradeItemNumber O N O N O  O N O N O N 

classificationCategoryCode           O N 

classificationCategoryName           O N 

classificationCategoryDefinition           O N 

eANUCCClassificationAttributeTypeCode           O N 

eANUCCClassificationttributeTypeName           O N 

eANUCCClassificationAttributeTypeDefinition           O N 

eANUCCClassificationAttributeValueCode           O N 

eANUCCClassificationAttributeValueName           O N 
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Mixed Module 

(MX) Pallet (PL) 

Displays, 
Shippers hoặc 
Mixed Cases 

(DS) Case (CS) 
Pack/InnerPack 

(PK) Each (EA) 

Tên thuộc tính 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D  

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

Trạng 
thái 

M/O/D 
Dùng 
chung 

additionalClassificationCategoryCode           O N 

additionalClassificationCategoryDescription           O N 

additionalClassificationAgencyName           D N 

nextLowerLevelGtin M N M N M  M N M N M N 

quantityOfNextLowerLeveTradeItem M N M N M  M N M N M N 

quantityOfChildren M N M N M  M N M N   

alternateTradeItemIdentification O N O N O  O N O N O N 

tradeItemGroupIdentificationCode           O N 

tradeItemGroupIdentificationDescription           D N 

replacedTradeItemIdentification O N O N O  O N O N O N 

ISBN_NUMBER           O N 

ISSN_NUMBER             

classOfDangerousGoods D N D N D  D N D N D N 

packagingTermsAndConditions O N O N O  O N O N O N 

barCodeType O N O N O  O N O N O N 

additionalTradeItemDescription O N O N O  O N O N O N 

stackingFactor O N O N O  O N O N O N 
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Phụ lục C: Các thuộc tính bắt buộc trong đồng bộ hóa dữ liệu 
 

Các thuộc tính bắt buộc trong đồng bộ hóa dữ liệu 

 
 

Tên lớp Tên thuộc tính 
Bắt buộc trong 
đồng bộ dữ liệu 

TradeItemDescriptionInformation  tradeItemGroupIdentificationCode  Không  

TradeItemDescriptionInformation  tradeItemGroupIdentificationDescription  Không  

TradeItemIdentification  replacedTradeItemIdentification  Không  

AlternateTradeItemIdentification  alternateTradeItemIdentification  Không  

BarCodeTypeList barCodeType  Không  

BrandOwnerofTradeItem brandOwner  Không  

BrandOwnerofTradeItem nameOfBrandOwner  Không  

ChildTradeItem nextLowerLevelGtin  Không  

ChildTradeItem quantityOfNextLowerLevelTradeItem  Không  

ChildTradeItem quantityOfChildren  Không  

ClassificationCategory additionalClassificationCategoryCode  Không  

ClassificationCategory additionalClassificationCategoryDescription  Không  

ClassificationCategory additionalClassificationAgencyName  Không  

PackagingMarking isPackagingMarkedWithIngredients  Không  

PackagingMarking isPackagingMarkedWithGreenDot  Không  

PackagingMarking isPackagingMarkedAsRecyclable  Không  

TradeItemDateInformation publicationDate  Không  

TradeItemDateInformation effectiveDate  Không  

TradeItemDateInformation consumerAvailibilityDateTime  Không  

TradeItemDateInformation startAvailabilityDateTime  Không  

TradeItemDateInformation endAvailabilityDateTime  Không  

TradeItemDateInformation discontinuedDate  Không  

TradeItemHandlingInformation  minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival  Không  

TradeItemHazardousInformation  dangerousGoodsIndicator  Không  

TradeItemHazardousInformation  dangerousGoodsAMarginNumber  Không  
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TradeItemOrderInformation  orderingLeadTime  Không  

TradeItemOrderInformation  orderQuantityMaximum  Không  

TradeItemOrderInformation  orderQuantityMinimum  Không  

TradeItemOrderInformation  orderQuantityMultiple  Không  

TradeItemOrderInformation  orderSizingFactor  Không  

TradeItemPriceDateInformation  suggestedRetailPrice  Không  

TradeItemPriceDateInformation  cataloguePrice  Không  

TradeItemPriceDateInformation effectiveStartDate  Không  

TradeItemPriceDateInformation  effectiveEndDate  Không  

TradeItemUnitIndicator isTradeItemADespatchUnit  Không  

TradeItemUnitIndicator isTradeItemAnInvoiceUnit  Không  

TradeItemUnitIndicator isTradeItemAnOrderableUnit  Không  

EANUCCTradeItemClassification  eANUCCClassificationAttributeTypeDefinition  Không  

EANUCCTradeItemClassification  eANUCCClassificationAttributeTypeCode  Có 

EANUCCTradeItemClassification  eANUCCClassificationAttributeTypeName  Không  

EANUCCTradeItemClassificationValue  eANUCCClassificationAttributeValueName  Không  

EANUCCTradeItemClassificationValue  eANUCCClassificationAttributeValueCode  Có 

TradeItemMeasurements  genericIngredient  Không  

TradeItemMeasurements  genericIngredientStrength  Không  

FMCGTradeItemMeasurements  degreeOfOriginalWort  Không  

TradeItemMeasurements  ingredientStrength  Không  

TradeItemDescriptionInformation  descriptionShort  Không  

TradeItemDescriptionInformation  invoiceName  Không  

TradeItemDescriptionInformation  functionalName  Không  

TradeItemDescriptionInformation  brandName  Không  

TradeItemDescriptionInformation  tradeItemFormDescription  Không  

TradeItemDescriptionInformation  productRange  Không  

TradeItemDescriptionInformation  subBrand  Không  

TradeItemDescriptionInformation  variant  Không  

TradeItemDescriptionInformation  additionalTradeItemDescription  Không  

FMCGTradeItemIdentificationList ISBN_NUMBER  Không  

FMCGTradeItemIdentificationList ISSN_NUMBER  Không  

TradeItemMarking hasBatchNumber  Không  

TradeItem totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem  Có 
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FMCGTradeItemMarking  isTradeItemGeneticallyModified  Không  

FMCGTradeItemMarking  isTradeItemIrradiated  Không  

FMCGTradeItemMeasurements  netWeight  Không  

FMCGTradeItemMeasurements  diameter  Không  

FMCGTradeItemMeasurements  drainedWeight  Không  

FMCGTradeItemMeasurements  fatPercentageInDryMatter  Không  

FMCGTradeItemMeasurements  netContent  Không  

FMCGTradeItemMeasurements  pegHorizontal  Không  

FMCGTradeItemMeasurements  pegVertical  Không  

FMCGTradeItemMeasurements  percentageOfAlcoholByVolume  Không  

GlobalTradeItemNumber globalTradeItemNumber  Có 

Information Provider  informationProvider  Có 

InformationProvider nameOfInformation Provider  Không  

ManufacturerOfTradeItem manufacturer  Không  

ManufacturerOfTradeItem nameOfManufacturer  Không  

MaterialSafetyData materialSafetyDataSheet  Không  

MaterialSafetyData materialSafetyDataSheetNumber  Không  

OrganicTradeItemCharacteristics  organicTradeItemCode  Không  

OrganicTradeItemCharacteristics  organicClaimAgency  Không  

PackagingMarking isPackagingMarkedWithExpirationDate  Không  

PackagingMarking isPackagingMarkedReturnable  Không  

PackagingMarking isBarcodeOnThePackage  Không  

PackagingMaterial  packagingMaterialCode  Không  

PackagingMaterial  packagingMaterialCodeListMaintenanceAgency  Không  

PackagingMaterial  packagingMaterialCompositionQuantity  Không  

PackagingMaterial  packagingMaterialDescription  Không  

PackagingMaterial  packagingTermsAndConditions  Không  

PackagingType  packagingTypeCode  Không  

PackagingType  packagingTypeDescription  Không  

PriceOnTradeItem retailPriceOnTradeItem  Không  

PriceOnTradeItem priceOnPackIndicator  Không  

PrivateInformation  isTradeItemInformationPrivate  Không  

PrivateInformation  partyReceivingPrivateData  Không  

TargetMarketInformation  targetMarketDescription  Không  
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TargetMarketInformation  targetMarketCountryCode  Có 

TargetMarketInformation  targetMarketSubdivisionCode  Không  

TaxAgency taxTypeCode  Không  

TaxAgency taxTypeDescription  Không  

TaxAgency taxAgencyCode  Không  

TradeItemCountryOfOrigin  countryOfOrigin  Không  

TradeItemCoupon   couponFamilyCode  Không  

TradeItemClassification  classificationCategoryDefinition  Không  

TradeItemClassification  classificationCategoryCode  Có 

TradeItemClassification  classificationCategoryName  Không  

TradeItemColorDescription  colorDescription  Không  

TradeItemColorDescription  colorCodeListAgency  Không  

TradeItemColorDescription  colorCodeValue  Không  

TradeItemDateInformation lastChangeDateTime  Không  

TradeItemDateInformation canceledDate  Không  

TradeItemDescriptionInformation  tradeItemDescription  Không  

TradeItemDescriptorList tradeItemUnitDescriptor  Không  

TradeItemHandlingInformation  handlingInstructionsCode  Không  

TradeItemHandlingInformation  stackingWeightMaximum  Không  

TradeItemHandlingInformation  stackingFactor  Không  

TradeItemHazardousInformation  classOfDangerousGoods  Không  

TradeItemHazardousInformation  dangerousGoodsRegulationCode  Không  

TradeItemHazardousInformation  dangerousGoodsShippingName  Không  

TradeItemHazardousInformation  dangerousGoodsPackingGroup  Không  

TradeItemHazardousInformation  unitedNationsDangerousGoodsNumber  Không  

TradeItemHazardousInformation  dangerousGoodsTechnicalName  Không  

TradeItemHazardousInformation  flashPointTemperature  Không  

TradeItemHazardousInformation  dangerousGoodsHazardousCode  Không  

TradeItemHierarchy quantityOfInnerPack  Không  

TradeItemHierarchy quantityOfNextLevelTradeItemWithinInnerPack  Không  

TradeItemHierarchy quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem  Có 

TradeItemHierarchy quantityOfLayersPerPallet  Không  

TradeItemHierarchy quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer  Có 

TradeItemHierarchy quantityOfTradeItemsPerPallet  Không  
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TradeItemHierarchy quantityOfTradeItemsPerPalletLayer  Không  

TradeItemMarking isTradeItemMarkedAsRecyclable  Không  

TradeItemMarking isNonSoldTradeItemReturnable  Không  

TradeItemMeasurements  depth  Không  

TradeItemMeasurements  grossWeight  Không  

TradeItemMeasurements  height  Không  

TradeItemMeasurements  width  Không  

TradeItemMeasurements  isNetContentDeclarationIndicated  Không  

TradeItemPalletInformation  palletTermsAndConditions  Không  

TradeItemPalletInformation  palletTypeCode  Không  

TradeItemSizeDescription  sizeCodeListAgency  Không  

TradeItemSizeDescription  sizeCodeValue  Không  

TradeItemSizeDescription  descriptiveSize  Không  

TradeItemTaxAmount taxAmount  Không  

TradeItemTaxRate taxRate  Không  

TradeItemTemperatureInformation  deliveryToMarketTemperatureMaximum  Không  

TradeItemTemperatureInformation  deliveryToMarketTemperatureMinimum  Không  

TradeItemTemperatureInformation  deliveryToDistributionCenterTemperatureMaximum  Không  

TradeItemTemperatureInformation  deliveryToDistributionCenterTemperatureMinimum  Không  

TradeItemTemperatureInformation  storageHandlingTemperatureMaximum  Không  

TradeItemTemperatureInformation  storageHandlingTemperatureMinimum  Không  

TradeItemUnitIndicator isTradeItemAConsumerUnit  Không  

TradeItemUnitIndicator isTradeItemABaseUnit  Không  

TradeItemUnitIndicator isTradeItemAVariableUnit  Không  
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Phụ lục D: Tóm lược mô hình phối hợp phiên bản 7.2 
 
 
 

Phụ lục 2 Định danh sản phẩm thương mại Các lớp mở rộng Định danh sản phẩm thương mại FMCG và Danh sách định danh sản phẩm thương 
mại FMCG được chọn màu xám. 

 

Phụ lục 3 Thông tin sản phẩm thương mại 

Lớp Thông tin thị trường mục tiêu được chuyển sang Thông tin chung sản phẩm thương mại để tái sử dụng. 

 

Phụ lục 4 Quan hệ thông tin sản phẩm độc lập đối tác 

Chuyển lớp Thông tin rủi ro sản phẩm thương mại sang Thông tin chung sản phẩm thương mại. 

 

Phụ lục 5 Định nghĩa thông tin sản phẩm độc lập đối tác 

Chuyển lớp Thông tin rủi ro sản phẩm thương mại sang Thông tin chung sản phẩm thương mại. 

 

Phụ lục 10 Chiết khấu – Tiền phải trả 

Bổ sung mô hình phối hợp Triết khấu – Tiền phải trả. 

Phụ lục 11 Điều khoản thanh toán 

Bổ sung mô hình phối hợp Điều khoản thanh toán. 

 

Phụ lục 15 Tài liệu 

Phiên bản Kiểu dữ liệu được đổi thành 1.3.1 

Phụ lục 17 Thông tin chung sản phẩm thương mại 

Sơ đồ lớp này được bổ sung để minh họa cho các định nghĩa của các lớp Thông tin chung sản phẩm thương mại. 
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Bổ sung các lớp Dòng văn bản dài và Dòng mô tả dài. 

Thông tin thị trường mục tiêu 

Thông tin rủi ro sản phẩm thương mại 

 

Phụ lục 18: Kiểu dữ liệu mở rộng 

Bổ sung sơ đồ lớp để minh họa các mã ISO. 
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Bảng mẫu 
 
 
 

Mô tả  
 

 
 
Bản HTML này được tạo ra từ bảng mẫu. Đây là một sự trình bày trực quan của dữ liệu. 
Thực tế, đây không phải là một bảng mẫu thực sự mà chỉ là sự hình dung về bảng mẫu. 
 
 
 

Ví dụ HTML  
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Từ điển dữ liệu toàn cục 
 

Các mô tả lớp dữ liệu của Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 1.0 - phiên bản 1.3.1 
 

 

Tên lớp Tên luật Giá trị có sẵn cho danh 
sách lựa chọn 

Tên thuộc tính Mô tả Kích 
thước 
lớn/nhỏ 
nhất 

Bắt 
buộc/ 
Tùy 
chọn 

EAN.UCC 
xsd 

AllowanceCharge     Là lớp có thể tái sử dụng trong BRD như 
một thành phần của lớp Trade Item 
Information. Xem thêm Chuẩn tin điện 
thương mại EAN.UCC phần mở rộng 
Chiết khấu – Tiền phải trả, tháng 07/2001  

 O   

AlternatePartyIdentification     Chỉ sử dụng định danh đối tác chính cho 
mỗi đối tác. Nếu có định danh tương 
đương khác GLN được sử dụng, sẽ 
không có sự đảm bảo toàn vẹn dữ liệu 
trong quá trình xử lý. Trách nhiệm đảm 
bảo tính toàn vẹn thuộc về công ty đã lựa 
chọn cách này.  

 M  Identificatio 
n.xsd  

  BUYER_ASSIGNED_IND 
ENTFIER_FOR_A_PART Y  

 Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo trong quan hệ ‘một-một’  

 O   

  DEA_DRUG_ENFORCE 
MENT_AGENCY  

 Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo trong quan hệ ‘một-một’  

 O   

  DUNS   Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo trong quan hệ ‘một-một’  

 O   

  DUNS_PLUS_FOUR   Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo trong quan hệ ‘một-một’  

 O   

  HIN_CANADIAN_HEATL 
THCARE_IDENTIFICATI 
ON_NUMBER  

 Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo trong quan hệ ‘một-một’  

 O   

  SCAC   Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo trong quan hệ ‘một-một’  

 O   

  SELLER_ASSIGNED_IDE 
NTIFIER_FOR_A_PARTY  

 Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo trong quan hệ ‘một-một’  

 O   
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  TD_LINK_TRADE_DIME 

NSIONS  
 Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 

tham chiếu chéo trong quan hệ ‘một-một’  
 O   

  UCC_COMMUNICATION 
_IDENTIFICATION  

 Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo trong quan hệ ‘một-một’  

 O   

  UN_LOCATION_CODE   Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo trong quan hệ ‘một-một’  

 O   

AlternateTradeItemIdentif 
ication  

   Chỉ sử dụng định danh sản phẩm chính 
cho mỗi sản phẩm thương mại. Nếu có 
định danh tương đương khác GTIN được 
sử dụng, sẽ không có sự đảm bảo toàn 
vẹn dữ liệu trong quá trình xử lý. Trách 
nhiệm đảm bảo tính toàn vẹn thuộc về 
công ty đã lựa chọn cách này.  

 M  Identificatio 
n.xsd  

AlternateTradeItemIdentif 
icationList  

   Đây là danh sách các giá trị định trước từ 
lớp 
CommonAlternateTradeItemIdentification 

 M  Identificatio 
n.xsd  

  BUYER_ASSIGNED   Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo mã số riêng của sản 
phẩm với GTIN trong quan hệ ‘một-một’.  

 O   

  INDUSTRY_ASSIGNED   Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo mã số riêng của sản 
phẩm với GTIN trong quan hệ ‘một-một’. 

 O   

  SUPPLIER_ASSIGNED   Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo mã số riêng của sản 
phẩm với GTIN trong quan hệ ‘một-một’. 

 O   

Amount     Là lớp dựa trên lớp MonetaryAmount   M  Component 
s.xsd  

   currencyISOCode  Mã ba ký tự chữ số ISO 4217. Định danh 
tên hoặc ký hiệu của đơn vị tiền tệ tham 
gia trong giao dịch.  

3/3  M   

BarCodeTypeList     Danh sách giá trị định trước và là thành 
phần của lớp Trading Partner Neutral 
Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

  COMPOSITE_COMPONE 
NT_A  

 Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được 
trên sản phẩm thương mại  

 O   
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  COMPOSITE_COMPONE 

NT_B  
 Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 

sản phẩm thương mại  
 O   

  COMPOSITE_COMPONE 
NT_C  

 Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  EAN_8_SYMBOL   Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  EAN_13_SYMBOL   Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  ITF_14_SYMBOL   Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  RSS_14   Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  RSS_14_STACKED   Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  RSS_14_STACKED_OM 
NIDIRECTIONAL  

 Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  RSS_14_TRUNCATED   Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  RSS_EXPANDED   Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  RSS_EXPANDED 
STACKED  

 Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  RSS_LIMITED   Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  UPC_A_SYMBOL   Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  UPC_E_SYMBOL   Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

  UCC_EAN_128_SYMBOL   Loại mã hoặc mã vạch nhìn thấy được trên 
sản phẩm thương mại  

 O   

BrandOwnerOfTradeItem     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   brandOwner  Mã số vị trí duy nhất dịnh danh chủ sở hữu 
nhãn hiệu. Có thể hoặc không phải cùng một 
thực thể với nhà cung cấp, đơn vị nhập liệu và 
duy trì dữ liệu trong kho dữ liệu.  

1/35  O   
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   nameOfBrandOwner  Tên đối tác sở hữu nhãn hiệu của sản 
phẩm thương mại. Là bắt buộc khi định 
danh brandOwner Party được sử dụng  

1/35  O   

ChildTradeItem     Cần phải định nghĩa   M   

   quantityOfNextLow 
erLevelTradeitem  

Số lượng của cấp độ liền dưới mà sản 
phẩm thương mại này chứa đựng.  

1/6  M   

   tradeItemIdentificati 
onOfNextLowerLev 
eLTradeItem  

Tham chiếu tới GTIN của cấp độ liền 
dưới mà sản phẩm thương mại này chứa 
đựng  

1/14  M   

ClassificationCategory     Cần phải định nghĩa   O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   additionalClassifica 
tionAgencyName  

Tên bổ sung của tổ chức phân loại bên 
ngoài mà lược đồ được cung cấp bổ 
sung trong lược đồ chung của EAN.UCC. 
Cần thiết nếu các trường lược đồ phân 
loại bổ sung được sử dụng  

1/35  O   

   additionalClassifica 
tionCategoryCode  

Mã phân loại dựa trên lược đồ phân loại 
tương đương khác được lựa chọn để bổ 
sung cho lược đồ phân loại của 
EAN/UCC. 

1/15  O   

   additionalClassifica 
tionCategoryDescri 
ption  

Mô tả của gói phân loại bổ sung (mã/tổ 
chức + mô tả).  

1/70  O   

CommonAlternateTradeIt 
emIdentification  

   Cần phải định nghĩa    Identificatio 
n.xsd  

   value  Giá trị mặc định được sử dụng trong 
trường dữ liệu khi trường này không xuất 
hiện trong tệp.  

1/80  M   

 type    Mã tùy chọn này sẽ được sử dụng để 
tham chiếu chéo giữa mã số riêng sản 
phẩm với GTIN trong quan hệ ‘một-một’.  

 M   

CountryISOCode     Kiểu dữ liệu mở rộng     
CountrySubDivisionCode     Kiểu dữ liệu mở rộng     

CurrencyISOCode     Kiểu dữ liệu mở rộng     
Description     Lớp Description Class bao gồm hai thuộc 

tính, ngôn ngữ và văn bản.  
 M  Component 

s.xsd  
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   language  Ngôn ngữ cho đoạn văn được định danh 
bằng mã hai ký tự theo danh sách ISO 639-
1988.  

2/6  M   

   text  Cần phải định nghĩa  1/70  O   
Document     Lớp này định danh tài liệu sẽ được gửi đi.   M  Component 

s.xsd  

   contentVersion  Đây là số phiên bản cho nội dung của tài 
liệu. Ví dụ, một sản phẩm và các thuộc tính 
của nó có thể được xem xét lại sau này.  

 O   

   creationDate  Khuôn dạng ISO 8601 về ngày giờ tạo lập tài 
liệu CCYY-MM-DDTHH:MM:SS  

 M   

   documentStructure 
Version  

Đây là số phiên bản cho cấu trúc của tài liệu   O   

   lastUpdateDate  Khuôn dạng ISO 8601 về lần cập nhật cuối 
cùng của tài liệu CCYY-MM-DD  

 O   

 documentStatus    Đây là một vai trò trong lớp Document     
DocumentStatusList     Lớp này là một danh sách các giá trị định 

trước cho tình trạng tài liệu trong lớp 
Document.  

 M  Component 
s.xsd  

  COPY   Xác định tài liệu là bản gốc hay bản sao.   M   

  ORIGINAL   Xác định tài liệu là bản gốc hay bản sao.  M   

EANUCCTradeItemClass 
ification  

   Cần phải định nghĩa    TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   eANUCCClassificat 
ionAttributeTypeCo 
de  

Mã 8 số duy nhất định danh thuộc tính phân 
loại toàn cầu EAN.UCC.  

8  O   

   eANUCCClassificat 
ionAttributeTypeDe 
finition  

Hệ thống tự động sinh ra nhằm diễn giải cho 
thuộc tính toàn cầu EAN.UCC.  

1/700  O   

   eANUCCClassificat 
ionAttributeTypeNa 
me  

Hệ thống tự động sinh ra tương ứng với mã 
thuộc tính phân loại toàn cầu EAN.UCC  

1/105  O   

EANUCCTradeItemClass 
ificationValue  

   Cần phải định nghĩa   M  TradeItemc 
omponents. 
xsd  
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   eANUCCClassificat 
ionAttributeValueC  
ode  

Mã 8 số duy nhất định danh giá trị thuộc 
tính phân loại toàn cầu EAN.UCC.  

8  O   

   eANUCCClassificat 
ionAttributeValueN  
ame  

Hệ thống tự động sinh ra tương ứng với 
mã giá trị thuộc tính phân loại toàn cầu 
EAN.UCC 

1/105  O   

EntityIdentification     Lớp này là thành phần của các lớp 
Common Library, Entity Identification  

 M  Identificatio 
n.xsd  

   uniqueCreatorIdenti 
fication  

Định danh nhà tạo lập duy nhất 1/80  M   

 contentOwner    Là vai trò từ lớp EntityIdentification. Lớp 
đích là lớp PartyIdentification  

   

FMCGTradeItemIdentific 
ationList  

   Lớp Fast Moving Consumer Goods 
specific  

 O   

   ISBN_NUMBER  Mã số được cấp bởi Tổ chức mã số sách 
chuẩn quốc tế. 

1/10  O   

   ISSN_NUMBER  Mã số được cấp bởi Tổ chức mã số sách 
chuẩn quốc tế. 

1/10  O   

   LOTTERY_GAME_ 
NUMBER  

Mã số trò chơi sổ xố   O   

   LOTTERY_PACK_ 
_BOOK_NUMBER  

Mã số gói/sách sổ xố   O   

   MANUFACTURER  
_PART_NUMBER  

Mã sản phẩm của nhà sản xuất   O   

   NABCA_PRODUC 
T_CODE  

Mã sản phẩm của Hiệp hội kiểm soát đồ 
uống có cồn quốc gia  

 O   

FMCGTradeItemMarking     Lớp đặc thù Fast Moving Consumer 
Goods  

 O   

   isIngredientIrradiated  Xác định nếu áp dụng dấu hiệu bức xạ 
trong thành phần sản phẩm thương mại.  

1/1  M   

   isRawMaterialIrradi 
ated  

Xác định nếu áp dụng dấu hiệu bức xạ 
trong nguyên liệu sản phẩm thương mại.  

1/1  M   

   isTradeItemGenetic 
allyModified  

Sử dụng để xác định nếu sản phẩm chứa 
đựng thành phần biến đổi gen.  

1/1  M   

   isTradeItemIrradiated  Xác định nếu áp dụng dấu hiệu bức xạ của 
sản phẩm thương mại.  

1/1  M   

FMCGTradeItemMeasure 
ments  

   Lớp đặc thù Fast Moving Consumer 
Goods  

 O   

   degreeOfOriginalWort  Đặc tính độ men gốc  3  O   
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   fatPercentageInDry 
Matter  

Hàm lượng chất béo theo phần trăm chứa 
trong sản phẩm nén gốc.  

3.2  O   

   percentageOfAlcoh 
olByVolume  

Phần trăm của độ cồn trong đơn vị sản 
phẩm gốc.  

3.2  O   

GlobalLocationNumber     Là một trong hai lớp trong lớp Party 
Identification  

 M   

 gLN    Là vai trò từ lớp PartyIdentification  13    

GlobalTradeItemNumber  
   Là một trong hai lớp trong lớp Trade Item 

Identification  

 
M  

 

 gTIN    Là vai trò từ TradeItemIdentification 14    

   globalTradeItemNu 
mber  

Mã số sản phẩm toàn cầu riêng biệt, là giá 
trị số để định danh duy nhất một sản phẩm 
thương mại. Sản phẩm thương mại là bất kỳ 
sản phẩm thương mại (sản phẩm hoặc dịch 
vụ) mà ta cần nhận được thông tin được 
định nghĩa trước như kế hoạch, giá cả, đơn 
đặt hàng, phân phối và hóa đơn tại bất kỳ 
điểm nào của chuỗi cung ứng.  

14  O   

InformationProvider     Lớp này là thành phần của lớp Trade Item 
Information 

 M  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   informationProvider  Mã số vị trí duy nhất định danh thông tin về 
người sở hữu thông tin. Vd: Nhà cung cấp, 
môi giới, nhà sản xuất, nhà cung cấp ủy 
quyền. Đây không phải là nhà cung cấp dịch 
vụ thứ ba. Mục đích của trường này nhằm 
định danh nguồn gốc của dữ liệu. Vid dụ: 
Sản phẩm thương mại A – sẵn sàng cho 
nhà bàn lẻ B từ nhà sản xuất C hoặc nhà 
cung cấp D. Nhà bán lẻ có thể nhận được 
thông tin từ cả hai người bán và trường này 
xác định người chủ của thông tin.  

1/35  M   

   nameOfInformation 
Provider  

Tên của người sở hữu dữ liệu. Tên của nhà 
cung cấp thông tin về sản phẩm thương 
mại. Bắt buộc khi sử dụng 
informationProvider 

1/35  O   

ISO3166_1Code     Kiểu dữ liệu mở rộng     
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ISO3166_2Code     Kiểu dữ liệu mở rộng     
Language     Kiểu dữ liệu mở rộng     
LongDescription     Lớp Long Description bao gồm hai thuộc 

tính, ngôn ngữ và đoạn văn bản dài.  
 M  TradeItemc 

omponents. 
xsd  

   language  Ngôn ngữ của đoạn văn được định danh 
bằng mã hai ký tự theo danh sách ISO 639-
1988.  

2/6  M   

   longText  Cần phải định nghĩa  1/1000  O   
LongTextDescription     Lớp Long Text Description bao gồm một 

hoặc nhiều lớp Long Description. Nó cho 
phép kết hợp nhiều ngôn ngữ và đoạn văn 
bản dài.  

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

ManufacturerOfTradeIte 
m  

   Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   manufacturer  GLN (hoặc AlternatePartyIdenfication) định  
danh nhà sản xuất của sản phẩm thương 
mại. Có thể hoặc không phải là chủ sở hữu 
nhãn hiệu, có thể là nhà sản xuất theo hợp 
đồng. GLN hoặc 
(AlternatePartyIdentification) định danh nhà 
sản xuất của sản phẩm thương mại: đây là 
trường có thể lặp.  

1/35  O   

   nameOfManufacur 
er  

Mô tả tên của nhà sản xuất sản phẩm 
thương mại.  

1/35  O   

MaterialSafetyData     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   materialSafetyData 
Sheet  

Xác định nếu tồn tại bảng dữ liệu vật liệu an 
toàn cho sản phẩm thương mại. Đây là 
bảng dữ liệu với các đặc tính quan trọng 
nhất, bảo vệ khuôn khổ và quy định khi xử 
lý các sản phẩm này. Là thông tin cần thiết 
nếu dangerousGoodsIndicator=Y.  

1/1  M   
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   materialSafetyData 

SheetNumber  
Mã số định danh của nhà sản xuất cho bảng 
vật liệu an toàn của sản phẩm thương mại. 
Thuộc tính này là bắt buộc nếu thuộc tính 
Material Safety Data Sheet= “Y”.  

1/20  D   

Measurement     Lớp này là thành phần của lớp Common 
Library Components  

  Component 
s.xsd  

MeasurementValue     Lớp này nằm trong lớp Common Class 
Measurement  

 M  Component 
s.xsd  

   unitOfMeasure  Mã đơn vị đo lường. UN/ECE khuyến nghị  
20. 

3/3  M   

MonetaryAmount     Lớp này là thành phần của lớp Common 
Library Components  

  Component 
s.xsd  

NextLowerLevelTradeIte 
mInformation  

   Lớp này  bắt nguồn từ lớp gốc TradeItem   M   

   quantityOfChildren  Giá trị xác định số lượng của thứ bậc liền 
dưới của một sản phẩm thương mại có kết 
cấu phức tạp. Sản phẩm thương mại có kết 
cấu phức tạp có thể bao gồm tối thiểu 2 
GTIN khác nhau.  

1/10  M   

   totalQuantityOfNext 
LowerLevelTradeIt 
em  

Đại diện cho tổng số lượng sản phẩm của 
thứ bậc liền dưới mà sản phẩm thương mại 
này chứa đựng.  

6  M   

OrganicTradeItemCharac 
teristics  

   Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   organicClaimAgency  Tổ chức chính phủ tạo ra và duy trình các 
tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm hữu cơ.  

1/35  O   

   organicTradeItemC 
ode  

Sử dụng để xác định tình trạng hữu cơ của 
sản phẩm thương mại hoặc một hay nhiều 
cấu phần của nó.  

1/35  O   

PackagingMarking     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 M  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   isBarcodeOnThePa 
ckage  

Xác định nếu sản phẩm thương mại được 
đánh mã vạch cùng với mã số định danh 
của sản phẩm chính. Đây là giá trị y/n 
(Boolean) với Y có nghĩa là sản phẩm đã 
được đánh mã vạch.  

1/1  M   
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   isPackagingMarked 

AsRecyclable  
Bao bì của GTIN này được đánh dấu để xác 
định có thể tái chế. Đây là giá trị y / n 
(Boolean) với Y là bao bì sản phẩm có thể tái 
chế. Áp dụng cho các bao bì có thể tái chế 
dù có thể hoặc không phải đặt cọc.  
  

1/1  M   

   isPackagingMarked 
Returnable  

Sản phẩm thương mại có bao bì có thể hoàn 
lại. Đây là giá trị y / n (Boolean) với Y là bao 
bì của sản phẩm có thể hoàn lại. Thuộc tính 
này áp dụng cho các bao bì có thể hoàn lại 
dù có thể hoặc không phải đặt cọc.   

1/1  M   

   isPackagingMarked 
WithExpirationDate  

Xác định nếu sản phẩm thương mại có hạn 
sử dụng, ngày được in hoặc dán trên bao bì. 
Đây là giá trị y / n (Boolean) với Y là bao bì 
sản phẩm được dán hoặc in hạn sử dụng. 

1/1  O   

   isPackagingMarked 
WithGreenDot  

Bao bì sản phẩm thương mại được đánh dấu 
bằng điểm màu xanh lục. Đây là quy định 
pháp lý bắt buộc đối với đa số các quốc gia 
châu Âu. Đây là giá trị yes/no (Boolean) với 
yes là bao bì được đánh dấu bằng điểm màu 
xanh lục.  

1/1  O   

   isPackagingMarked 
WithIngredients  

Bao bì sản phẩm thương mại có thông tin 
gắn liền với các thành phần của nó. Các 
thành phần của sản phẩm phải có thông tin 
về thành phần trên sản phẩm (thông thường 
được áp dụng đối với các sản phẩm cơ sở). 
Đây là giá trị yes/no (Boolean) với yes nghĩa 
là có thông tin về thành phần.  

1/1  O   

PackagingMaterial     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   packagingMaterial 
Code  

Mã nguồn cần phải được định nghĩa. Hiện tại 
danh sách bảng mã của Liên minh Châu Âu 
đã đáp ứng được yêu cầu này. Danh sách 
mã là cần thiết để định danh vật liệu bao bì 
của sản phẩm thương mại.  

1/3  O   

   packagingMaterial 
CodeListMaintenan 
ceAgency  

Cần được định nghĩa. Tổ chức hoặc các tổ 
chức kiểm soát danh sách mã đóng gói của 
từng quốc gia. Bắt buộ nếu mã vật liệu đóng 
gói được sử dụng.  

1/35  D   
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   packagingMaterial 

CompositionQuantit 
y  

Sô lượng bao bì của sản phẩm thương mại. 
Có thể là trọng lượng, số lượng hoặc diện 
tích và có thể thay đổi theo từng quốc gia.  

15  D   

   packagingMaterial 
Description  

Hệ thống tự động sinh ra cho mã vật liệu bao 
bì.  Lược đồ sử dụng thư viện dùng chung 
được trình bày trong trường GDD Max Size. 
Theo yêu cầu nghiệp vụ của sản phẩm 
thương mại, hãy sử dụng định nghĩa đặc thù 
của kiểu dữ liệu này là 1-35, như đã trình bày 
trong tài liệu đặc tả yêu cầu sản phẩm 
thương mại.  

1/70  D   

   packagingTermsAn 
dConditions  

Xác định nếu bao bì được mô tả dưới dạng 
cho thuê, có thể hoàn đổi dù có phải đặt 
cọc/sử dụng một lần hay không thể tái sử 
dụng.  

1/3  O   

PackagingType     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   packagingTypeCod 
e  

Mã định danh kiểu của bao bì sử dụng để 
chứa đựng sản phẩm thương mại.  

1/3  O   

   packagingTypeDes 
cription  

Hệ thống tự động sinh ra mô tả của kiểu 
đóng gói sản phẩm thương mại.  

1/35  O   

PartyIdentification     Lớp này xác định sự lựa chọn ra một GLN 
(khuyến nghị sử dụng) hoặc định danh đối 
tác tương đương khác là định danh đối tác 
chính.  

 M  Identificatio 
n.xsd  

PaymentTerms     Đây là lớp tái sử dụng từ tài liệu đặc tả sản 
phẩm như là thành phần của lớp Trade Item 
Information. Xem thêm Chuẩn tin điện 
thương mại EAN.UCC phần mở rộng các 
điều khoản thanh toán. Tháng 07/2001  

 O  Terms.xsd  

PriceOnTradeItem     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  
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   priceOnPackIndicat 

or  
Xác định nếu có giá bán lẻ trên bao bì của 
sản phẩm bởi nhà sản xuất hoặc nhà cung 
cấp thông tin. Đây là giá trị y/n (Boolean) với  
y là có giá bán lẻ trên sản phẩm thương mại. 
Nếu giá trị là y thì retailPriceOnTradeItem 
cũng phải có giá trị.  

1/1  M   

   retailPriceOnTradeI 
tem  

Giá bán lẻ được niêm yết trên bao bì sản 
phẩm thương mại. Trường này phụ thuộc 
vào giá trị "yes" của trường 
PriceOnPackIndicator.  

18  O   

PrivateInformation     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   isTradeItemInforma 
tionPrivate  

Xác định nếu dữ liệu toàn cục có thể tra cứu 
rộng rãi hoặc chỉ giới hạn cho một số người 
sử dụng nhất định. Đây là giá trị y/n 
(Boolean) với y là không phổ biến. Nếu giá trị 
là y, thông tin về PARTY cần được cung cấp.  

1/1  M   

   partyReceivingPriv 
ateData  

Mã số vị trí duy nhất định danh đối tác được  
truy cập tới thông tin của người sở hữu dữ 
liệu.  

1/35  D   

TargetMarketInformation     Lớp này là thành phần của lớp Trade Item 
Common  

  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   targetMarketCountr 
yCode  

Mã thị trường mục tiêu xác định ở mức quốc 
gia hoặc cao hơn mà nhà cung cấp thông tin 
có thể đưa ra cho người mua thông qua 
GTIN. Thông tin này không có tính chất pháp 
lý vì người mua có thể bán lại GTIN cho 
người tiêu dùng cuối.  

1/3  O   
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   targetMarketDescri  
ption  

Tên của thị trường mục tiêu cụ thể được 
định danh bởi Target Market Country Code.  
Mô tả thị trường mục tiêu là sự kết hợp của 
đoạn văn bản và mã ngôn ngữ.  Mô tả này 
sẽ được tự động sinh ra từ danh sách mã 
theo ISO 3166-1. Mã ngôn nhữ sẽ được tự 
động sinh ra từ danh sách mã ISO 639. 
Lược đồ sử dụng các cấu phần của thư 
viện dùng chung được thể hiện trong 
trường GDD Max Size. Đối với yêu cầu 
nghiệp vụ của sản phẩm thương mại, hãy 
sử dụng định nghĩa đặc thù của kiểu dữ 
liệu và trường này, 1-35, như đã định nghĩa 
trong tài liệu yêu cầu nghiệp vụ sản phẩm 
thương mại.  

1/70  D  

 

   targetMarketSubdiv  
isionCode  

Mã phân vùng thị trường mục tiêu là mã 
thứ hai của thị trường mục tiêu để chi tiết 
hoá cho mã thị trường mục tiêu. Mã phân 
vùng thị trường mục tiêu mô tả “vùng địa-
chính trị của một quốc gia” nơi mà sản 
phẩm sẵn sàng để bán và được định nghĩa 
bởi người cung cấp thông tin. Lấy ví dụ ở 
Mỹ là “State", ở Đức là "Land", ở Pháp là 
"Region" và ở Canada là "Province" 
Canada. Không phải tất cả các quốc gia 
đều có phân vùng. Mã này được tạo bởi ba 
ký tự theo mã ISO 3166-2. Mã phân vùng 
thị trường mục tiêu là thuộc tính phụ thuộc. 
Một lưu ý quan trọng là việc thiếu các mã 
phân vùng thị trường mục tiêu đồng nghĩa 
với việc sản phẩm đang sẵn sàng trên toàn 
quốc. 

1/7  D   

TaxAgency     Lớp này là thành phần của lớp Trade Item 
Tax Information Class  

 M  TradeItemc  
omponents. 
xsd  

   taxAgencyCode  Định danh tổ chức có trách nhiệm đối với 
danh sách mã thuế  

1/3  O   

   taxTypeCode  Định danh của loại thuế hoặc phí áp dụng 
cho sản phẩm thương mại.  

1/14  O   
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   taxTypeDescription  Đoạn văn bản tự động sinh ra mô tả cho mã 

loại thuế.  
1/35  O   

TextDescription     Lớp này là thành phần của lớp Common 
Library Components  

  Component 
s.xsd  

TimeZone     Kiểu dữ liệu mở rộng     
TradeItem     Lớp Trade Item là lớp gốc trong 

TradeItemDocument  
 M  TradeItem.  

xsd  

 replacedTradeIt 
emIdentification  

  Đây là vai trò từ lớp Trade Item    

 tradeItemUnitDe  
scriptor  

  Đây là vai trò từ lớp Trade Item    

TradeItemClassification     Lớp này từ lớp Trade Item  
Information 

 O  TradeItemc  
omponents. 
xsd  

   classificationCateg 
oryCode  

Mã danh mục phân loại toàn cầu EAN.UCC. 
Đơn nhất, độ dài khoá cố định 10 ký tự.  

10  O   

   classificationCateg 
oryDefinition  

Hệ thống tự động sinh ra mô tả của danh 
mục toàn cầu EAN.UCC 

1/700  D   

   classificationCateg 
oryName  

Hệ thống tự động sinh ra đoạn văn bản 
tương đương của mã danh mục phân loại 
toàn cầu EAN.UCC.  

1/105  D   

 additionalClassif  
ication  

  Đây là vai trò từ lớp Trade Item  
Classification. Lớp đích là lớp  
ClassificationCategory  

   

TradeItemColorDescriptio 
n  

   Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   colorCodeListAgen 
cy  

Các đối tác kiểm soát danh sách mã màu. 
Phụ thuộc vào giá trị mã màu.  

1/3  D   

   colorCodeValue  Danh sách mã cần thiết để định danh màu 
của sản phẩm thương mại. Không có chuẩn 
ISO. Mỗi ngành cần xác định tổ chức mã nào 
sẽ được sử dụng.  

1/20  O   

 
 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 190/217  

   colorDescription  Trường văn bản mô tả tự nhập. Yếu tố dữ 
liệu này có thể lặp theo từng ngôn ngữ được 
sử dụng và phải kết hợp với đúng mã ngôn 
ngữ ISO theo bảng đính kèm. Xem thêm mục 
4.4 của Những vấn đề cần lưu lý trong việc 
triển khai  để biết thêm chi tiết. Lược đồ sử 
dụng cấu phần thư viện dùng chung được 
trình bày trong trường GDD Max. Theo yêu 
cầu nghiệp vụ của sản phẩm thương mại, 
hãy sử dụng định nghĩa đặc thù của kiểu dữ 
liệu này là 1-70, như đã trình bày trong tài 
liệu đặc tả yêu cầu sản phẩm thương mại.  

1/70  O   

TradeItemCountryOfOrigi 
n  

   Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 M  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   countryOfOrigin  Mã (hoặc nhiều mã) quốc gia nơi mà hàng 
hoà được cung ứng hoặc sản xuất với các 
tiêu chuẩn cho mục đích sử dụng được thể 
hiện hoặc không thể hiện trên nhãn của sản 
phẩm thương mại.  

3  O   

TradeItemCoupon     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   couponFamilyCode  Mã được gán bởi nhà cung cấp cho một sản 
phẩm thương mại hoặc một dòng sản phẩm 
tiêu dùng duy nhất và có thể được sử dụng 
máy quét để liên kết với giá trị mã cuống 
phiếu U.P.C. nhằm xác định giá trị giảm giá 
khi mua hàng.  

3  O   

TradeItemDateInformatio 
n  

   Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 M  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   canceledDate  Thể hiện thông tin ngừng khai trương của 
sản phẩm thương mại trong trường hợp tạm 
ngừng hoặc sẽ không sản xuất nhưng đã 
công bố cho người mua. Cho phép tái sử 
dụng GTIN sau 12 tháng sau khi ngừng.  

8  O   
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   consumerAvailabilit 
yDateTime  

Ngày/giờ đầu tiên mà người mua có thể bán 
lại sản phẩm thương mại cho người tiêu 
dùng cuối. Thường có liên quan đến một vị trí 
địa lý cụ thể. Khuôn dạng ISO 8601 về ngày 
giờ CCYY-MM-DDTHH:MM:SS.  

15  O   

   discontinuedDate  Thể hiện ngày mà sản phẩm thương mại sẽ 
không tiếp tục được sản xuất. Cho phép tái 
sử dụng GTIN sau 48 tháng với trường hợp 
ngoại lệ là hàng quần áo, trang sức và 30 
tháng đối với những hàng hoá đặc biệt khác 
(vd: thép tấm).  

8  O   

   effectiveDate  Ngày mà gói thông tin của phiên bản dữ liệu 
toàn cục có hiệu lực. Giá trị của trường này  
= correct hoặc true. Này hiệu lực có thể dùng 
để sử dụng cho việc đặt hàng lần đầu hoặc 
đánh dấu sự thay đổi thông tin liên quan tới 
một sản phẩm thương mại đã tồn tại. Ngày 
này xác định khi các thay đổi có hiệu lực.  

8  M   

   endAvailabilityDate 
Time  

Ngày mà sản phẩm thương mại sẽ không 
còn giá trị từ nhà cung cấp thông tin, bao 
gồm các sản phẩm và dịch vụ theo thời vụ 
hoặc nhất thời. 

15  O   

   lastChangeDateTi 
me  

Giá trị do hệ thống tạo ra xác định ngày và 
giờ cập nhật cuối cùng của bản ghi. Trường 
này cho phép kho dữ liệu kiểm soát phiên 
bản dữ liệu của sản phẩm thương mại và cho 
phép người sử dụng thông tin quyết định việc 
có tải dữ liệu này hay không. Khuôn dạng 
ngày tháng CCYY-MM-DDTHH:MM:SS.  

15  M   

   publicationDate  Ngày mà các dữ liệu tĩnh đi kèm với sản 
phẩm thương mại sẵn sàng để hiển thị và 
đồng bộ.  

8  M   

   startAvailabilityDate 
Time  

Ngày (CCYY-MM-DDTHH:MM:SS) sản phẩm 
thương mại bắt đầu sẵn sàng từ phía nhà 
cung cấp, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ 
theo thời vụ hoặc nhất thời.  

15  M   

TradeItemDescriptionInfo 
rmation  

   Lớp này là thành phần của lớp Trade Item 
Information 

 M  TradeItemc 
omponents.  
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       xsd  

   additionalTradeIte 
mDescription  

Biến bổ sung cần thiết liên quan tới các 
ngành khác nhau giúp định nghĩa thêm cho 
sản phẩm thương mại. Có thể có nhiều biến 
này cho mỗi GTIN. Đây là trường có thể lặp,  
vd: Kiểu dáng, màu sắc và mùi hương. Lược 
đồ sử dụng cấu phần thư viện dùng chung 
được trình bày trong trường GDD Max Size. 
Theo yêu cầu nghiệp vụ của sản phẩm 
thương mại, hãy sử dụng định nghĩa đặc thù 
của kiểu dữ liệu này là 1-350, như đã trình 
bày trong tài liệu đặc tả yêu cầu sản phẩm 
thương mại.  

1/1000  O   

   brandName  Tên nhận biết được sử dụng bởi người sở 
hữu nhãn hiệu để xác định duy nhất một 
hàng của sản phẩm thương mại hoặc dịch 
vụ. Người tiêu dùng cuối có thể nhận biết 
được tên này.  

1/35  M   

   descriptionShort  Mô tả ngắn tuỳ ý của sản phẩm thương mại 
có thể được sử dụng để định danh sản phẩm 
thương mại tại địa điểm bán hàng. Lược đồ 
sử dụng cấu phần thư viện dùng chung được 
trình bày trong trường GDD Max Size. Theo 
yêu cầu nghiệp vụ của sản phẩm thương 
mại, hãy sử dụng định nghĩa đặc thù của kiểu 
dữ liệu này là 1-30, như đã trình bày trong tài 
liệu đặc tả yêu cầu sản phẩm thương mại. 

1/70  O   

   functionalName  Mô tả cách sử dụng của sản phẩm hoặc dịch 
vu cho người tiêu dùng cuối. Mô tả này phải 
làm rõ sự liên kết giữa phân loại sản phẩm 
và GTIN. Lược đồ sử dụng cấu phần thư 
viện dùng chung được trình bày trong trường 
GDD Max Size. Theo yêu cầu nghiệp vụ của 
sản phẩm thương mại, hãy sử dụng định 
nghĩa đặc thù của kiểu dữ liệu này là 1-35, 
như đã trình bày trong tài liệu đặc tả yêu cầu 
sản phẩm thương mại. 

1/70  M   
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   invoiceName  Nhà cung cấp thông tin tự xác định mô tả cho 
sản phẩm/dịch vụ phù hợp với mô tả của sản 
phẩm/dịch vụ trong phần ghi chú của hoá 
đơn. Lược đồ sử dụng cấu phần thư viện 
dùng chung được trình bày trong trường 
GDD Max Size. Theo yêu cầu nghiệp vụ của 
sản phẩm thương mại, hãy sử dụng định 
nghĩa đặc thù của kiểu dữ liệu này là 1-35, 
như đã trình bày trong tài liệu đặc tả yêu cầu 
sản phẩm thương mại.  

1/70  O   

   productRange  Tên sử dụng bởi người sở hữu nhãn hiệu để 
liên kết nhiều phân nhóm người dùng cuối. 
Vd: (Waist Watchers)  

1/35  O   

   subBrand  Cấp thứ hai của nhãn hiệu. Có thể là tên 
đăng ký thương mại. Đây là yếu tố phân biệt 
chính mà người sở hữu nhãn hiệumong 
muốn cung cấp cho người mua hoặc người 
tiêu dùng cuối. Vd: Yummy-Cola Classic. 
Trong ví dụ này Yummy-Cola là nhãn hiệu và 
Classic là nhãn hiệu thứ cấp.  

1/35  O   

   tradeItemDescriptio 
n  

Mô tả cô đọng của sản phẩm hoặc dịch vụ. 
Nó là thuộc tính bắt nguồn từ kết quả kết hợp 
của 4 thuộc tính khác với tối đa 35 ký tự cho 
mỗi thuộc tính (Xem thêm mục 4.7 phần các 
lưu ý trong triển khai). Khi triển khai xong mô 
hình, 4 thuộc tính này có thể tổ hợp một cách 
thích hợp. Mô tả sản phẩm là thành phần của 
tập hợp các dữ liệu lõi và sẽ được lưu trong 
đăng ký. Lược đồ sử dụng cấu phần thư viện 
dùng chung được trình bày trong trường 
GDD Max Size. Theo yêu cầu nghiệp vụ của 
sản phẩm thương mại, hãy sử dụng định 
nghĩa đặc thù của kiểu dữ liệu này là 1-143, 
như đã trình bày trong tài liệu đặc tả yêu cầu 
sản phẩm thương mại.  

1/1000  M   

   tradeItemFormDes 
cription  

Là khuôn dạng vật lý của sản phẩm. Có thể 
được sử dụng trong ngành dược để xác định 
công thức của sản phẩm thương mại. Định 
nghĩa khuôn dạng của bản thân sản phẩm 

1/35  O   
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    tách biệt với khuôn dạng đóng gói sản phẩm 
đó.  

   

   tradeItemGroupIde 
ntificationCode  

Mã gán bởi nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất 
để nhóm một các lôgíc các sản phẩm thương 
mại độc lập với hệ thống phân loại sản phẩm 
thương mại toàn cầu.  

1/20  O   

   tradeItemGroupIde 
ntificationDescription  

Đoạn văn bản mô tả của giá trị thể hiện bởi 
trade itemGroupIDCode  

1/35  D   

   variant  Trường văn bản tự do sử dụng để định danh 
biến thể của sản phẩm. Biến thể là những đặc 
tính khác biệt của các sản phẩm khác nhau 
nhưng có cùng nhãn hiệu hoặc kích thước, 
bao gồm cả mùi hương, vị riêng. Lược đồ sử 
dụng cấu phần thư viện dùng chung được 
trình bày trong trường GDD Max Size. Theo 
yêu cầu nghiệp vụ của sản phẩm thương mại, 
hãy sử dụng định nghĩa đặc thù của kiểu dữ 
liệu này là 1-35, như đã trình bày trong tài liệu 
đặc tả yêu cầu sản phẩm thương mại. 

1/70  O   

TradeItemDocument     Đây là lớp gốc của tin điện sản phẩm thương 
mại  

 M  TradeItem. 
xsd  

 tradeItemDocu 
mentIdentificatio n  

  Đây là vai trò từ lớp gốc TradeItemDocument. 
Lớp đích là lớp EntityIdentification.  

   

TradeItemHandlingInform 
ation  

   Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   handlingInstruction 
sCode  

Định nghĩa thông tin và các quy trình cần thiết 
để tiêu thụ một cách an toàn sản phẩm 
thương mại. Hướng dẫn tiêu thụ là tổ hợp của 
cả đoạn văn bản và mã ngôn ngữ. Ngôn ngữ 
cho đoạn văn bản sử dụng 2 ký tự theo danh 
sách ISO 639-1988. Lấy ví dụ, tiếng Anh là 
EN và tiếng Pháp là FR. Lược đồ sử dụng 
cấu phần thư viện dùng chung được trình bày 
trong trường GDD Max Size. Theo yêu cầu 
nghiệp vụ của sản phẩm thương mại, hãy sử 
dụng định nghĩa đặc thù của kiểu dữ liệu này 

1/70  O   
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    là 1-5, như đã trình bày trong tài liệu đặc tả 
yêu cầu sản phẩm thương mại.  

   

   minimumTradeItem 
LifespanFromTime 
OfArrival  

Giai đoạn theo ngày, đảm bảo bởi nhà sản 
xuất, từ ngày hàng tới các địa điểm đã được 
thoả thuận trong hệ thống phân phối của 
người mua đến trước ngày hết hạn của sản 
phẩm thương mại. Có thể lập nếu sử dụng 
GLN. 

1/4  O   

   stackingFactor  Yếu tố xác định giá trị xếp chồng tối đa của 
sản phẩm. Định ra số lớp mà sản phẩm có 
thể xếp chồng.  

1/6  O   

   stackingWeightMax 
imum  

Trọng lượng tối đa có thể xếp chồng các sản 
phẩm thương mại. Trọng lượng được xác 
định trên cơ sở đơn vị tính và trị số. Trọng 
lượng này được sử dụng trong vận chuyển 
và lưu trữ và giúp người sử dụng căn cứ vào 
đó lựa chọn sản phẩm được xếp chồng trên 
sản phẩm khác.  

15  O   

TradeItemHazardousInfor 
mation  

   Lớp có thể được tái sử dụng này là thành 
phần của lớp Partner Neutral Trade Item 
Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   classOfDangerous 
Goods  

Phân loại danh mục các sản phẩm thuộc mặt 
hàng nguy hiểm. Có 9 loại nguy hiểm, một số 
loại được chia nhỏ hơn thành các loại con. 
Số “Loại” biểu thị trạng thái và đặc tính của 
hàng hóa và dùng để phân loại  chúng theo 
nhóm dựa vào mức độ nguy hiểm.  

1/4  D   
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   dangerousGoodsA 

MarginNumber  
Thông tin, hoặc dùng cho sản phẩm 
thương mại cơ bản hoặc sản phẩm thương 
mại đóng gói bổ sung, về số lượng biên 
của hàng hoá nguy hiểm nằm trong các 
hiệp định về các hàng hóa nguy hiểm của 
Liên minh Châu Âu (và trong quy định pháp 
lý về hàng hóa nguy hiểm của quốc gia 
tương ứng), do vậy, các nước có thể tạo 
điều kiện thuận lợi hoặc không cho phép  
vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường 
sắt trọng lượng hàng hóa trong giới hạn 
được xác định. Nếu được tạo điều kiện 
thuận lợi, cũng cần chỉ rõ liệu nhà cung cấp 
dữ liệu có thể sử dụng hay không. 

1/30  D   

   dangerousGoodsH 
azardousCode  

Mã số định danh hàng hoá nguy hiểm cần 
áp dụng cho phương tiện bằng đường bộ 
hoặc đường sắt khi vận chuyển sản phẩm 
thương mại này (hàng hoá nguy hiểm) để 
báo hiệu cho cảnh sát, cứu hoả và các đơn 
vị khác trong trường hợp tai nạn về loại 
nguy hiểm có thể xảy ra.  

1/10  D   

   dangerousGoodsIn 
dicator  

Xác định sản phẩm thương mại có thể có 
tối thiểu một cấu phần đóng gói của nó liên 
quan tới các quy định pháp lý về vận tải 
đường bộ, đường sắt, đường sông, đường 
biển hoặc đường không của các quốc gia 
liên quan hoặc quốc tế (vd: các hiệp định 
hàng hoá vận tải của Liên minh Châu Âu 
(ADR/RID) đối với vận tải bằng đường bộ 
và đường sắt) – cần phải được phân loại là 
hàng hoá nguy hiểm và do đó phải được 
giám sát bởi các quy định nói trên.  

1/1  M   

   dangerousGoodsP 
ackingGroup  

Xác định độ rủi ro của các hàng hoá nguy 
hiểm này trong quá trình vận chuyển theo 
các quy tắc IATA/IMDG/ADR/RID  

1/3  D   

   dangerousGoodsR 
egulationCode  

Mã xác định (các) hệ thống phân loại hàng 
hoá nguy hiểm hoặc/và của (các) tổ chức 
có trách nhiệm trong việc này.  

1/3  D   

   dangerousGoodsS 
hippingName  

Tên sản phẩm giao vận (đối với hàng hoá 
nguy hiểm). Các quy định của các tổ chức 
được thừa nhận (xem  
dangerousGoodsRegulationsCodes) đưa ra 
danh sách tất cả các tên giao vận có thể 
chấp nhận được.  

1/200  O   
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   dangerousGoodsT 
echnicalName  

Thuật ngữ hoá học của sản phẩm thương 
mại được liệt kê theo tên và nằm trong danh 
sách vật chất của GGVS (Quy định về hàng 
hoá nguy hiểm vận tải đường bộ) hoặc 
GGVE (Quy định về hàng hoá nguy hiểm 
vận tải đường sắt). Đây là sự kết hợp của 
cả đoạn văn bản và mã ngôn ngữ. Ngôn 
ngữ cho đoạn văn bản được xác định bởi 
hai ký tự theo danh sách ISO 639. Lược đồ 
sử dụng cấu phần thư viện dùng chung 
được trình bày trong trường GDD Max Size. 
Theo yêu cầu nghiệp vụ của sản phẩm 
thương mại, hãy sử dụng định nghĩa đặc 
thù của kiểu dữ liệu này là 1-200, như đã 
trình bày trong tài liệu đặc tả yêu cầu sản 
phẩm thương mại.  

1/1000  D   

   flashPointTemperat 
ure  

Nhiệt độ thấp nhất mà vật chất ngưng hoá 
hơi dẫn đến cháy nổ. Đo lường sử dụng kết 
hợp đơn vị đo và giá trị.  

15  D   

   unitedNationsDang 
erousGoodsNumber  

Bốn chữ số được xác định bởi Uỷ ban các 
nhà chuyên môn quốc gia cho vận tải hàng 
hoá nguy hiểm để phân laọi vật chất hoặc 
nhóm các vật chất có liên quan viết tắt là Mã 
số UNDG  

1/4  D   

TradeItemHierarchy     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemc 
omponents. 
xsd  

   quantityOfComplet 
eLayersContainedI 
nATradeItem  

Số lượng các lớp của sản phẩm cơ sở có 
trong sản phẩm thương mại. Không áp dụng 
cho đơn vị sản phẩm thương mại cơ sở.  

1/6  O   

   quantityOfInnerPack  Xác định số lượng hóm vật lý không được 
đánh mã (innerpacks) của thứ bậc liền dưới 
trong thứ bậc GTIN hiện tại.  

1/3  O   

   quantityOfLayersPe 
rPallet  

Số lượng các lớp mà một pallet chứa đựng. 
Chỉ được sử dụng nếu pallet không có 
GTIN. Nó xác định số lượng các lớp mà một 
pallet chứa đựng, liên quan tới mong muốn 
của nhà cung cấp hoặc nhà bán lẻ.  

6  O   
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   quantityOfNextLeve 
lTradeItemWithinIn 
nerPack  

Xác định số lượng của thức bậc liền dưới 
của sản phẩm thương mại trong nhám vật 
lý không được đánh mã (innerpack)  

1/3  O   

   quantityOfTradeIte 
msContainedInACo 
mpleteLayer  

Số lượng các sản phẩm thương mại trong 
một thứ bậc toàn vẹn của cấu hình đóng 
gói cấp trên. Sử dụng trong cấu trúc đóng 
gói theo thứ bậc của một sản phẩm 
thương mại. Không dùng cho đơn vị sản 
phẩm cơ sở.  

1/6  O   

   quantityOfTradeIte 
msPerPallet  

Số lượng sản phẩm thương mại trong một 
pallet. Chỉ được sử dụng nếu pallet không 
có GTIN. Nó xác định số lượng các sản 
phẩm thương mại đặt trong một pallet liên 
quan tới những mong muốn của nhà cung 
cấp hoặc nhà bán lẻ.  

6  O   

   quantityOfTradeIte 
msPerPalletLayer  

Số lượng cá  sản phẩm thươn  mại 
trong một lớp đơn của một pallet. Chỉ được 
sử dụng nếu pallet không có GTIN. Nó xác 
định số lương các sản phẩm thương mại 
đặt trong một lớp pallet liên quan tới những 
mong muốn của nhà cung cấp hoặc nhà 
bán lẻ.  

6  O   

TradeItemIdentification     Lớp này xác định khả năng lựa chọn khác 
ngoài GTIN (Khuyến nghị) hoặc định danh 
sản phẩm thương mại tương đương là 
định danh sản phẩn thương mại chính 
thức.  

 M  Identificatio 
n.xsd  

 additionalTradeI 
temIdentification  

  Đây là vai trò từ lớp Trade Item 
Identification. Lớp đích là lớp 
AlternateTradeItemIdentification  

   

 gTIN    Đây là vai trò từ lớp Trade Item 
Identification. Lớp đích là lớp 
GlobalTradeItemNumber  

   

   alternateTradeItemI 
dentification  

Mã tuỳ chọn sẽ được sử dụng để liên kết 
chéo giữa mã số sản phẩm thương mại nội 
bộ với GTIN trong quan hệ ‘một-một’.  

   

TradeItemInformation     Lớp này là thành phần của lớp Trade Item  M  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

 classificationCat 
egoryCode  

  Đây là vai trò từ lớp TradeItem Information. 
Lớp đích là lớp TradeItemClassification  
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 informationProvi  

derOfTradeItem  
  Đây là vai trò từ lớp TradeItem  

Information. Lớp đích là lớp 
InformationProvider  

   

TargetMarketInformation     Lớp có thể tái sử dụng từ lớp Trade Item 
Common và được tham chiếu như thành 
phần của lớp Trade Item Information  

 O  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

TradeItemMarking     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 M  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

   hasBatchNumber  Xác định sản phẩm thương mại cơ sở 
phải đánh mã số lô theo yêu cầu pháp 
luật, hoặc không phải đánh mã số lô theo 
yêu cầu pháp luật nhưng đã có mã số lô, 
hoặc là không có mã số lô. Một mã số lô 
là mã gán bởi nhà sản xuất sử dụng cho 
việc định danh một lô của sản phẩm 
thương mại theo lô. Khác với số sêri là 
mã được gán liên tục bởi nhà sản xuất 
cho từng sản phẩm.  

1/1  O   

   isNonSoldTradeIte 
mReturnable  

Xác định rằng người mua có thể hoàn trả 
các sản phẩm chưa được bán. Ví dụ có 
thể được sử dụng cho tạp chí hay bánh 
mỳ. Đây là giá trị y/n (Boolean) với y là có 
quyền hoàn trả. Ít nhất, yếu tố này có liên 
quan tới buôn bán thông thường, các 
ngành công nghiệp xuất bản và một số 
sản phẩm thương mại FMCG.  

1/1  O   

   isTradeItemMarked 
AsRecyclable  

Sản phẩm thương mại có dấu hiệu có thể 
tái chế. Đó có thể là ký hiệu từ một hoặc 
nhiều tổ chức địa phương.  

1/1  O   

TradeItemMeasurements     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 M  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

   depth  Số đo chiều dài từ mặt trước đến mặt sau 
của sản phẩm thương mại.  

15  M   

   diameter  Số đo đường kính của sản phẩm thương 
mại tại điểm lớm nhất của nó.  

15  O   

   drainedWeight  Trọng lượng của sản phẩm thương mại 
trong trạng thái cô đặc của nó.  

15  O   

   genericIngredient  Được sử dụng cho các sản phẩm dược  1/35  O   
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    để mô tả một hoặc nhiều thành phần    

   genericIngredientSt 
rength  

Được sử dụng cho các sản phẩm dược để 
định nghĩa nồng độ cho mỗi thành phần 
trong sản phẩm hoặc đơn vị thể tích của sản 
phẩm đó.  

15  O   

   grossWeight  Sử dụng để xác định tổng trọng lượng của 
sản phẩm thương mại. Tổng trọng lượng 
bao gồm cả nguyên vật liệu đóng gói sản 
phẩm. Ở mức pallet, tổng trọng lượng của 
sản phẩm thương mại bao gồm cả trọng 
lượng của bản thân pallet.  

15  O   

   height  Số đo chiều cao của sản phẩm thương mại. 
Là chiều dọc từ giới hạn thấp nhất cho đến 
giới hạn cao nhất, bao gồm cả bao bì. Ở 
mức pallet, chiều cao của sản phẩm thương 
mại bao bồm cả chiều cao của bản thân 
pallet.  

15  M   

   ingredientStrength  Được sử dụng cho các sản phẩm dược để 
định nghĩa nồng độ cho mỗi thành phần 
trong sản phẩm hoặc đơn vị thể tích của sản 
phẩm đó.  

1/18  O   

   isNetContentDeclar 
ationIndicated  

Trường này được sử dụng để tạo điều kiện 
cho các yêu cầu nghiệp vụ địa phương trong 
trường hợp không có mô tả về nội dung thực  
trên nhãn của sản phẩm thương mại. Vd: ở 
Anh quy định dưới 50g 

1/1  O   

   netContent  Số lượng của sản phẩm thương mại chứa 
trong một gói như được thể hiện trên nhãn 
của sản phẩm.  

15  O   

   netWeight  Sử dụng để xác định trọng lượng thực của 
sản phẩm thương mại. Trọng lượng thực 
không bao gồm bất kỳ nguyên vật liệu bao bì 
nào và áp dụng cho tất cả các thứ bậc trừ 
thứ bậc đơn vị tiêu dùng.  

15  O   

   pegHorizontal  Sử dụng để xác định khoảng cách chiều 
ngang từ góc của sản phẩm tới tâm của lỗ 
móc dùng để móc treo sản phẩm.  

15  O   
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   pegVertical  Sử dụng để xác định khoảng cách chiều 
dọc từ góc của sản phẩm tới tâm của lỗ 
móc dùng để móc treo sản phẩm. Số đo 
luôn được tính từ góc trên cùng của sản 
phẩm thương mại đến lỗ móc.  

15  O   

   width  Số đo chiều dài từ trái qua phải của sản 
phẩm thương mại.  

15  M   

TradeItemOrderInformati 
on  

   Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

   orderingLeadTime  Thời gian phân phối thông thường được 
tính từ lúc người bán nhận được đặt hàng 
cho đến khi sản phẩm thương mại được 
người bán giao hàng xong.  

15  O   

   orderQuantityMaxi 
mum  

Số lượng lớn nhất có thể đặt hàng của sản 
phẩm thương mại. Là ố lượng hoặc số 
đếm. Giá trị này có thể đại diện cho tổng số 
các đơn vị đã đặt hàng trong một khoảng 
thời gian với nhiều lần đặt hàng.  

9  O   

   orderQuantityMinu 
mum  

Đại diện cho thoả thuận về số lượng tối 
thiểu của sản phẩm thương mại có thể đặt 
hàng. Là số lượng hoặc số đếm. Nó áp 
dụng cho mỗi đơn đặt hàng độc lập. Có thể 
là số lượng cố định cho toàn bộ các khách 
hàng của thị trường mục tiêu. 

9  O   

   orderQuantityMultip 
le  

Bước số lượng có thể đặt hàng của sản 
phẩm thương mại. Nếu số lượng đặt hàng 
tối thiểu là 100 và bước số lượng đặt hàng 
là 20 thì sản phẩm thương mại chỉ có thể 
được đặt hàng theo các số lượng có thể 
chia hết cho 20.  

9  O   

   orderSizingFactor  Đặc tính của sản phẩm thương mại khác 
với tổng trọng lượng, trọng lượng thực hoặc 
phút Anh vuông cho một dòng sản phẩm 
hoặc một giao dịch, sử dụng cho việc xác 
định khối lượng đặt hàng hoặc tính giá. Lấy 
ví dụ, các hệ số để đo thể tích xe tải, phản 
ánh các khối lượng khác nhau, xác định 
kích thước của sản phẩm thương mại.  

9  O   
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TradeItemPalletInformati 
on  

   Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

   palletTermsAndCo 
nditions  

Xác định nếu pallet có cấu hình được quy 
định là cho thuê, có thể trao đổi, không 
phải đặt cọc hoặc dùng một lần (không 
thể tái sử dụng).  

1/2  O   

   palletTypeCode  Xác định đơn vị phân phối phải được vận 
chuyển theo pallet hay không. Nếu đơn vị 
phân phối được vận chuyển theo pallet, 
cần phải xác định kiểu của pallet ở đây. 
Phạm vi của kiểu/mã pallet được liệt kê 
trong tập hợp mã.  

1/3  O   

TradeItemPriceDateInfor 
mation  

   Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

 cataloguePrice    Đại diện bởi vai trò UML Là tổng giá 
trước khi áp dụng bất kỳ hình thức giảm 
giá, chiết khấu, phí, thuế… Giá trị này thể 
hiện giá mà nhà sản xuất mong đợi thu 
được từ sản phẩm thương mại hoặc dịch 
vụ từ bất kỳ người mua nào trước khi có 
các thoả thuận cụ thể. (Vd: một catalô 
công cộng).  

18  O   

   effectiveEndDate  Ngày hết hiệu lực của giá là tuỳ chọn dựa 
trên thoả thuận bởi các đối tác thương 
mại. Nếu một này hết hạn không hợp lệ 
được trao đổi thì có thể hiểu ngầm rằng 
giá sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông 
báo mới. Ví dụ, ngày không hợp lệ bao 
gồm 99/99/9999, 00/00/0000, trống… 
Những giá trị ngày hết hạn không hợp lệ 
này không được phép trao đổi. Có nhiều 
loại ngày có thể được thống nhất trước 
giữa người mua và người bán. Ví dụ, 
dựa trên các thoả thuận trước giữa các 
đối tác thương mại, ngày này có thể liên 
quan tới bất kỳ các sự kiện như ngày đặt 
hàng cuối, ngày giao hàng cuối và ngày 
nhận hàng cuối.  

8  O   
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   effectiveStartDate  Đây là ngày hiệu lực của giá thoả thuận 
bởi các đối tác thương mại. Ngày này là 
bắt buộc và nếu không có ngày hết hạn 
được trao đổi thì có thể hiểu ngầm rằng 
giá này sẽ có hiệu lực đến khi có thông 
báo mới. Có nhiều loại ngày có thể được 
thống nhất trước giữa người mua và 
người bán. Ví dụ, dựa trên các thoả thuận 
trước giữa các đối tác thương mại, ngày 
này có thể liên quan tới bất kỳ các sự kiện 
như ngày đặt hàng đầu tiên, ngày giao 
hàng đầu tiên và ngày nhận hàng đầu 
tiên. 

8  D   

   suggestedRetailPrice  Đại diện bởi vai trò UML Giá bán lẻ (cho 
người tiêu dùng cuối) theo đề xuất của 
nhà sản xuất. Thông thường, nó được sử 
dụng để thể hiện một giá trị đề nghị cho 
sản phẩm thương mại nhằm mục đích 
quảng cáo. Có thể hoặc không xuất hiện 
trên bao bì. Có thể được sử dụng như 
định hướng cho nhà bán lẻ trong việc xác 
định giá bán lẻ thực tế.  

18  O   

   value  Giá trị mặc định được sử dụng cho 
trường dữ liệu nếu trường đó không tồn 
tại trong tệp dữ liệu.  

18  M  
 

TradeItemSizeDescription     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

   descriptiveSize  Yếu tố kích thước bằng các chữ số mà 
người sở hữu nhãn hiệu mong muốn trao 
đổi với người tiêu dùng. Vd: Jumbo, 
Capri, Full Length, Maxi. Đối với yêu cầu 
nghiệp vụ cho sản phẩm thương mại, hãy 
sử dụng định nghĩa đặc thù của kiểu dữ 
liệu này là 1-35, như đã trình bày trong tài 
liệu đặc tả yêu cầu sản phẩm thương mại.  

1/70  O   

   sizeCodeListAgency  Các đối tác kiểm soát danh sách mã kích 
thước. Phụ thuộc vào giá trị mã kích 
thước. 

1/3  D   

   sizeCodeValue  Giá trị theo danh sách mã ngành đặc thù 
cần có để xác định kích thước của sản 
phẩm thương mại. Có thể là một tập hợp 
giá trị mô tả toàn diện kích thước sản 
phẩm (rộng 32, dài 36)  

1/20  O   
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TradeItemTaxInformation     Lớp tái sử dụng từ lớp Trade Item Tax 
Information là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 
O  

TradeItemC  
omponents. 
xsd  

TradeItemTaxAmount     Lớp này là thành phần của lớp TradeItem 
Tax Information 

 M  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

   taxAmount  Thuế hiện thời hoặc phí tương ứng với 
sản phẩm thương mại. 

18  O   

TradeItemTaxRate     Lớp này là thành phần của lớp TradeItem 
Tax Information 

  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

   taxRate  Thuế hiện thời theo phần trăm tương ứng 
với sản phẩm thương mại.  

3.2  O   

TradeItemTemperatureInf 
ormation  

   Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 O  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

   deliveryToDistributi 
onCenterTemperat 
ureMaximum  

Nhiệt độ tối đa cho phép trong vận chuyển 
sản phẩm thương mại tới trung tâm phân 
phối.  

15  O   

   deliveryToDistributi 
onCenterTemperat 
ureMinimum  

Nhiệt độ tối thiểu cho phép trong vận 
chuyển sản phẩm thương mại tới trung 
tâm phân phối. 

15  O   

   deliveryToMarketT 
emperatureMaximu 
m  

Nhiệt độ tối đa cho phép trong vận chuyển 
sản phẩm thương mại tới nơi bán lẻ. 

15  O   

   deliveryToMarketT 
emperatureMinimum  

Nhiệt độ tối thiểu cho phép trong vận 
chuyển sản phẩm thương mại tới nơi bán 
lẻ.  

15  O   

   storageHandlingTe 
mperatureMaximum  

Nhiệt độ tối đa cho phép trong bảo quản 
sản phẩm thương mại. Đo lường sử dụng 
kết hợp đơn vị đo và giá trị.  

15  O   

   storageHandlingTe 
mperatureMinimum  

Nhiệt độ tối thiểu cho phép trong bảo quản 
sản phẩm thương mại. Đo lường sử dụng 
kết hợp đơn vị đo và giá trị. 

15  O   

TradeItemUnitIndicator     Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral Trade Item Information 

 M  TradeItemC 
omponents. 
xsd  
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   isTradeItemABase 
Unit  

Một chỉ báo xác định sản phẩm thương mại 
là đơn vị cơ sở của thứ bậc sản phẩm 
thương mại. Đây là giá trị y/n (Boolean) với 
y xác định sản phẩm thương mại là đơn vị 
cơ sở.  

1/1  M   

   isTradeItemACons 
umerUnit  

Xác định nếu thứ bậc hiện tại của sản 
phẩm thương mại được mong đợi cho việc 
tiêu dùng cuối. Đối với nhà bán lẻ, sản 
phẩm thương mại này sẽ được quét tại 
điểm bán lẻ. Khi bán lẻ, dữ liệu này thường 
được sử dụng để lên kế hoạch và cho các 
cơ sở dữ liệu của các điểm bán hàng. Giá 
trị này phản ánh mong muốn của nhà cung 
cấp thông tin chứ không cần thiết ảnh 
hưởng bởi nhà bán lẻ.  

1/1  M   

   isTradeItemADesp 
atchUnit  

Một chỉ báo xác định nhà cung cấp thông 
tin coi sản phẩm thương mại là đơn vị phân 
phối (giao hàng). Có thể là phụ thuộc quan 
hệ dựa trên kênh phân phối của sản phẩm 
hoặc các thỏa thuận tay đôi khác. Đây là 
giá trị y/n (Boolean) với y xác định sản 
phẩm là đơn vị phân phối.  

1/1  M   

   isTradeItemAnInvoi 
ceUnit  

Một chỉ báo xác định nhà cung cấp thông 
tin sẽ đưa sản phẩm thương mại này vào 
hóa đơn. Có thể là phụ thuộc quan hệ dựa 
trên kênh phân phối của sản phẩm hoặc 
các thỏa thuận tay đôi khác. Đây là giá trị 
y/n (Boolean) với y xác định sản phẩm là 
đơn vị hóa đơn.  

1/1  M   

   isTradeItemAnOrde 
rableUnit  

Một chỉ báo xác định nhà cung cấp thông 
tin coi sản phẩm thương mại sẽ là thứ bậc 
mà họ sẽ chấp nhận đơn hàng từ khách 
hàng. This may be different from what the 
information provider identifies as a 
despatch unit. Có thể là phụ thuộc quan hệ 
dựa trên kênh phân phối của sản phẩm 
hoặc các thỏa thuận tay đôi khác. Đây là 
giá trị y/n (Boolean) với y xác định sản 
phẩm là đơn vị đặt hàng.  

1/1  M   
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   isTradeItemAVaria 
bleUnit  

Xác định sản phẩm không có số lượng 
cố định, số lượng này có thể thay đổi 
về tổng số, trọng lượng, chiều dài. Sản 
phẩm thương mại được cung cấp với 
số lượng biến thiên thay vì số lượng cố 
định.  

1/1  M   

TradeItemUnitDescriptor 
List  

   Danh sách định nghĩa trước này là 
thành phần của lớp Trade Item  

 M   

   tradeItemUnitDescr 
iptor  

Thể hiện bởi vai trò UML. Mô tả thứ 
bậc của sản phẩm thương mại. Xem 
thêm chú ý trong triển khai về định 
nghĩa một cách đầy đủ và luật cho 
từng giá trị.  

1/35  M   

  BASE_UNIT_OR_EACH   Giá trị danh sách định nghĩa trước từ 
TradeItemUnitDescriptorList  

O    

  CASE   Giá trị danh sách định nghĩa trước từ 
TradeItemUnitDescriptorList  

O    

  DISPLAY_SHIPPER   Giá trị danh sách định nghĩa trước từ 
TradeItemUnitDescriptorList  

O    

  MIXED_MODULE   Giá trị danh sách định nghĩa trước từ 
TradeItemUnitDescriptorList  

O    

  MULTIPACK   Giá trị danh sách định nghĩa trước từ 
TradeItemUnitDescriptorList  

O    

  PACK_OR_INNER_PACK   Giá trị danh sách định nghĩa trước từ 
TradeItemUnitDescriptorList  

O    

  PALLET   Giá trị danh sách định nghĩa trước từ 
TradeItemUnitDescriptorList  

O    

  PREPACK   Giá trị danh sách định nghĩa trước từ 
TradeItemUnitDescriptorList  

O    

  PREPACK_ASSORTMEN T   Giá trị danh sách định nghĩa trước từ 
TradeItemUnitDescriptorList  

O    

  SETPACK   Giá trị danh sách định nghĩa trước từ 
TradeItemUnitDescriptorList  

O    

TradingPartnerNeutralTra 
deItemInformation  

   Lớp này sinh ra từ lớp 
TradeItemInformation.  

  TradeItemC 
omponents. 
xsd  

 barCodeType    Đây là vai trò trong lớp Trading Partner 
Neutral TradeItemInformation.  
Lớp đích là danh sách giá trị định trước 
BarCode TypyList  
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 BrandOwnerOfT 
radeItem  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation 

 O   

 cataloguePrice    Là vai trò trong lớp Trading Partner 
Neutral TradeItemInformation.  
Lớp đích là lớp 
TradeItemPriceDateInformation  

   

 ManufacturerOf 
TradeItem  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation 

 O   

 MaterialSafetyD 
ata  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation 

 O   

 OrganicTradeIte 
mCharacteristics  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation 

 O   

 PackagingMarki 
ng  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation 

 M   

 PackagingMater 
ial  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation 

 O   

 Packagingtype    Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation 

 O   

 PriceOnTradeIt em    Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation 

 O   

 PrivateInformati on    Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation 

 O   

 suggestedRetail 
Price  

  Là vai trò trong lớp Trading Partner 
Neutral TradeItemInformation.  
Lớp đích là lớp 
TradeItemPriceDateInformation  

   

 TradeItemColor 
Description  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 O   

 TradeItemCount 
ryOfOrigin  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 M   

 TradeItemCoupon    Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 O   

 TradeItemDateI 
nformation  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 M   

 TradeItemHandl 
ingInformation  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 O   

 TradeItemHazar 
dousInformation  

  This reusable class is part of the Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 O   
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 TradeItemHierar 
chy  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 O   

 TradeItemMarki 
ng  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 M   

 TradeItemMeas 
urements  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 M   

 TradeItemOrder 
Information  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 O   

 TradeItemPallet 
Information  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 O   

 TradeItemSizeD 
escription  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 O   

 TradeItemTaxIn 
formation  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 O   

 TradeItemTemp 
eratureInformati  
on  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 O   

 TradeItemUnitIn 
dicator  

  Lớp này là thành phần của lớp Trading 
Partner Neutral TradeItemInformation  

 M   

Version     Kiểu dữ liệu mở rộng     



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 209/217  

 

Tệp tin mẫu 
 
 
 

Mô tả  

 
 
 

Tệp tin mẫu là một ví dụ để hình dung về lược đồ khi chứa đựng các dữ liệu thực tế. Nó có thể 
được sử dụng để so sánh với lược đồ đã hoàn thiện và có thể dùng để tham khảo cho quá 
trình phát triển. 

 
 
 

 

Ví dụ về tệp tin mẫu  
 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="4_XSL/Main.xsl"?> 
<!-- This is a sample file --> 
<eanucc:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:eanucc="http://www.ean-ucc.org/schemas/1.3.1/eanucc" xsi:schemaLocation="http://www.ean- 
ucc.org/schemas/1.3.1/eanucc ../2_XSD_PROXY/TradeItemProxy.xsd" 
communicationVersion="1.3.1"> 

<messageHeader creationDate="2003-03-11T10:00:00"> 
<userId>yummyfood</userId> 
<password>SECRET</password> 
<messageIdentifier>MSG-123</messageIdentifier> 
<to> 

<gln>0012345000010</gln> 
</to> 
<from> 

<gln>0614141000012</gln> 
</from> 
<representingParty> 

<gln>0012345000065</gln> 
</representingParty> 

</messageHeader> 
<body> 

<eanucc:transaction> 
<entityIdentification> 

<uniqueCreatorIdentification>yummyfood-27785-TRANS</uniqueCreatorIdentification> 
<contentOwner> 

<gln>0012345000010</gln> 
</contentOwner> 

</entityIdentification> 
<command> 

<eanucc:documentCommand> 
<documentCommandHeader type="ADD"> 

<entityIdentification> 
<uniqueCreatorIdentification>yummyfood-ITEM- 

27785</uniqueCreatorIdentification> 
<contentOwner> 

<gln>0012345000010</gln> 
</contentOwner> 

</entityIdentification> 
</documentCommandHeader> 
<documentCommandOperand> 
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<eanucc:tradeItemDocument contentVersion="1.3.1" 
documentStructureVersion="1.3.1" lastUpdateDate="2003-02-26" creationDate="2003-03-17T10:00:00" 
documentStatus="ORIGINAL"> 

<tradeItemDocumentIdentification> 
<uniqueCreatorIdentification>yummyfood- 

27785</uniqueCreatorIdentification> 
<contentOwner> 

<gln>0012345000010</gln> 
</contentOwner> 

</tradeItemDocumentIdentification> 
<tradeItem> 

<tradeItemUnitDescriptor>CASE</tradeItemUnitDescriptor> 
<tradeItemIdentification> 

<gtin>61414100000012</gtin> 
</tradeItemIdentification> 
<replacedTradeItemIdentification> 

<gtin>00123456555334</gtin> 
</replacedTradeItemIdentification> 
<nextLowerLevelTradeItemInformation> 

<quantityOfChildren>2</quantityOfChildren> 

 
<totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem>10</totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem> 

<childTradeItem> 

 
<quantityofNextLowerLevelTradeItem>5</quantityofNextLowerLevelTradeItem> 

<tradeItemIdentification> 
<gtin>00123456556331</gtin> 

</tradeItemIdentification> 
</childTradeItem> 
<childTradeItem> 

 
<quantityofNextLowerLevelTradeItem>5</quantityofNextLowerLevelTradeItem> 

<tradeItemIdentification> 
<gtin>00123456556997</gtin> 

</tradeItemIdentification> 
</childTradeItem> 

</nextLowerLevelTradeItemInformation> 
<tradeItemInformation> 

<allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" 
sequenceNumber="1"  settlementType="CHARGE_TO_BE_PAID_BY_CUSTOMER" 
effectiveDateType="EFFECTIVE_DATE" allowanceOrCharge="ALLOWANCE"> 

<allowanceChargePriceBracket> 
<bracketIdentifier>TOP</bracketIdentifier> 

</allowanceChargePriceBracket> 
<monetaryAmountOrPercentage> 

<amount currencyISOCode="USD">20</amount> 
</monetaryAmountOrPercentage> 
<baseAmount> 

<amount currencyISOCode="USD">20</amount> 
</baseAmount> 
<description> 

<description language="EN"> 
<text>Qt. of Yummy Cola</text> 

</description> 
</description> 

</allowanceCharge> 
<informationProviderOfTradeItem> 

<informationProvider> 
<gln>0012345000065</gln> 

</informationProvider> 
<nameOfInformationProvider>ACME 

Drinks</nameOfInformationProvider> 
</informationProviderOfTradeItem> 
<paymentTerms paymentTermsType="BASIC_(NET)" 

paymentTermsEvent="ANTICIPATED_DELIVERY_DATE"> 
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<netPayment> 
<paymentTimePeriod> 

<timePeriodDue timePeriod="DAYS"> 
<value>30</value> 

</timePeriodDue> 
</paymentTimePeriod> 

</netPayment> 
<installmentDue> 

 
<percentageOfPaymentDue>3.14</percentageOfPaymentDue> 

<paymentTimePeriod> 
<timePeriodDue timePeriod="DAYS"> 

<value>30</value> 
</timePeriodDue> 

</paymentTimePeriod> 
</installmentDue> 
<discountPayment discountType="PRE"> 

<discountDescription> 
<description language="EN"> 

<text>Discounted to preferred customers.</text> 
</description> 

</discountDescription> 
<paymentTimePeriod> 

<timePeriodDue timePeriod="DAYS"> 
<value>30</value> 

</timePeriodDue> 
</paymentTimePeriod> 

</discountPayment> 
<proximoCutOffDay> 

<value>30</value> 
</proximoCutOffDay> 

</paymentTerms> 
<targetMarketInformation> 

<targetMarketCountryCode>123</targetMarketCountryCode> 
<targetMarketDescription language="EN"> 

<text>France, Auvergne</text> 
</targetMarketDescription> 

 
<targetMarketSubdivisionCode>ABCDEFG</targetMarketSubdivisionCode> 

</targetMarketInformation> 
<classificationCategoryCode> 

 
<classificationCategoryCode>1000222</classificationCategoryCode> 

<classificationCategoryDefinition>Includes any products that can 
be non-perishable, carbonated beverages that has etc...</classificationCategoryDefinition> 

<classificationCategoryName>Juice Drinks 
(perishable)</classificationCategoryName> 

<eANUCCTradeItemClassification> 

 
<eANUCCClassificationAttributeTypeCode>20000345</eANUCCClassificationAttributeTypeCode> 

<eANUCCClassificationAttributeTypeName>Carbonated non 
alcoholic beverage</eANUCCClassificationAttributeTypeName> 

<eANUCCClassificationAttributeTypeDefinition>Includes any 
product that can be described as non-perishable, carbonated beverages that has 
etc...</eANUCCClassificationAttributeTypeDefinition> 

<eANUCCTradeItemClassificationValue> 

 
<eANUCCClassificationAttributeValueCode>155</eANUCCClassificationAttributeValueCode> 

 
<eANUCCClassificationAttributeValueName>Drinks</eANUCCClassificationAttributeValueName> 

</eANUCCTradeItemClassificationValue> 
</eANUCCTradeItemClassification> 

</classificationCategoryCode> 
<tradeItemDescriptionInformation> 

<brandName>Yummy-Cola</brandName> 
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<descriptionShort> 
<description language="EN"> 

<text>Liters</text> 
</description> 

</descriptionShort> 
<functionalName> 

<description language="EN"> 
<text>Drink</text> 

</description> 
</functionalName> 
<tradeItemDescription> 

<longDescription language="EN"> 
<longText>Yummy-Cola Classic Diet</longText> 

</longDescription> 
</tradeItemDescription> 
<additionalTradeItemDescription> 

<longDescription language="EN"> 
<longText>Yummy-Cola Lemon scented big 

size</longText> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
</longDescription> 

</additionalTradeItemDescription> 
<invoiceName> 

<description language="EN"> 
<text>Yummy-Cola Classic Diet</text> 

</description> 
</invoiceName> 
<productRange>Waist Watchers</productRange> 
<subBrand>Classic</subBrand> 

 
<tradeItemGroupIdentificationCode>033200011101</tradeItemGroupIdentificationCode> 

<tradeItemGroupIdentificationDescription> 
<description language="EN"> 

<text>Yummy-Cola Classic</text> 
</description> 

</tradeItemGroupIdentificationDescription> 
<tradeItemFormDescription>Liquid</tradeItemFormDescription> 
<variant> 

<description language="EN"> 
<text>Lemon</text> 

</description> 
</variant> 

</tradeItemDescriptionInformation> 
<tradingPartnerNeutralTradeItemInformation> 

<tradeItemUnitIndicator> 
<isTradeItemABaseUnit>1</isTradeItemABaseUnit> 
<isTradeItemAConsumerUnit>1</isTradeItemAConsumerUnit> 
<isTradeItemADespatchUnit>0</isTradeItemADespatchUnit> 
<isTradeItemAnInvoiceUnit>0</isTradeItemAnInvoiceUnit> 

 
<isTradeItemAnOrderableUnit>0</isTradeItemAnOrderableUnit> 

<isTradeItemAVariableUnit>0</isTradeItemAVariableUnit> 
</tradeItemUnitIndicator> 

 
<barCodeType>RSS_14_STACKED_OMNIDIRECTIONAL</barCodeType> 

<brandOwnerOfTradeItem> 
<brandOwner> 

<gln>0012345000065</gln> 
</brandOwner> 
<nameOfBrandOwner>ACME Drinks Coroporate 

office</nameOfBrandOwner> 
 

 
 
 
 

 
</brandOwnerOfTradeItem> 
<manufacturerOfTradeItem> 

<manufacturer> 
<gln>0012345000069</gln> 

</manufacturer> 
 



Chuẩn tin điện thương mại EAN.UCC: Mô hình đồng bộ hóa dữ liệu cho sản phẩm thương mại 
(Định nghĩa dữ liệu) 

 

Trang 213/217  

<nameOfManufacturer>ACME Drinks Manufacturing 
Plant</nameOfManufacturer> 

</manufacturerOfTradeItem> 
<materialSafetyData> 

 
<materialSafetyDataSheetNumber>ag34784</materialSafetyDataSheetNumber> 

</materialSafetyData> 
<organicTradeItemCharacteristics> 

<organicClaimAgency>XYX Agency</organicClaimAgency> 
<organicTradeItemCode>05</organicTradeItemCode> 

</organicTradeItemCharacteristics> 
<packagingMarking> 

 
<isPackagingMarkedAsRecyclable>1</isPackagingMarkedAsRecyclable> 

 
<isPackagingMarkedReturnable>0</isPackagingMarkedReturnable> 

 
<isPackagingMarkedWithExpirationDate>1</isPackagingMarkedWithExpirationDate> 

 
<isPackagingMarkedWithGreenDot>1</isPackagingMarkedWithGreenDot> 

 
<isPackagingMarkedWithIngredients>1</isPackagingMarkedWithIngredients> 

</packagingMarking> 
<packagingMaterial> 

<packagingMaterialCode>GL</packagingMaterialCode> 
 

<packagingMaterialCodeListMaintenanceAgency>String</packagingMaterialCodeListMaintenanceAge 
ncy> 

<packagingMaterialCompositionQuantity> 
<measurementValue 

unitOfMeasure="g">15</measurementValue> 
</packagingMaterialCompositionQuantity> 
<packagingMaterialDescription> 

<description language="EN"> 
<text>Glass</text> 

</description> 
</packagingMaterialDescription> 

 
<packagingTermsAndCondition>707</packagingTermsAndCondition> 

</packagingMaterial> 
<packagingType> 

<packagingTypeCode>123</packagingTypeCode> 

 
<packagingTypeDescription>Bottle</packagingTypeDescription> 

</packagingType> 
<priceOnTradeItem> 

<retailPriceOnTradeItem 
currencyISOCode="EUR">36</retailPriceOnTradeItem> 

</priceOnTradeItem> 
<tradeItemColorDescription> 

<colorCodeListAgency>PTO</colorCodeListAgency> 
<colorCodeValue>PMS</colorCodeValue> 

<colorDescription> 
<description language="EN"> 

<text>Dark burgandy</text> 
</description> 

</colorDescription> 
</tradeItemColorDescription> 

<tradeItemCountryOfOrigin> 
<countryOfOrigin>124</countryOfOrigin> 

</tradeItemCountryOfOrigin> 
<tradeItemCoupon> 

<couponFamilyCode>513</couponFamilyCode> 
</tradeItemCoupon> 
<tradeItemDateInformation> 
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<effectiveDate>2003-01-10</effectiveDate> 
<lastChangeDateTime>2002-11- 

20T12:00:00</lastChangeDateTime> 
<publicationDate>2003-01-10</publicationDate> 
<startAvailabilityDateTime>2003-01- 

15T12:00:00</startAvailabilityDateTime> 
<canceledDate>2002-10-05</canceledDate> 
<consumerAvailabilityDateTime>2001-12- 

17T09:30:47</consumerAvailabilityDateTime> 
<discontinuedDate>2003-12-18</discontinuedDate> 
<endAvailabilityDateTime>2003-12- 

15T12:00:00</endAvailabilityDateTime> 
</tradeItemDateInformation> 

<tradeItemHandlingInformation> 
<handlingInstructionsCode> 

<description language="EN"> 
<text>DFN</text> 

</description> 
</handlingInstructionsCode> 

 
<minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival>35</minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival> 

<stackingFactor>2</stackingFactor> 
<stackingWeightMaximum> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="kg">500</measurementValue> 

</stackingWeightMaximum> 
</tradeItemHandlingInformation> 

<tradeItemHierarchy> 
 

<quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem>3</quantityOfCompleteLayersContainedInATrad 
eItem> 

<quantityOfLayersPerPallet>5</quantityOfLayersPerPallet> 
 

<quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer>20</quantityOfTradeItemsContainedInAComplet 
eLayer> 

 
<quantityOfTradeItemsPerPallet>100</quantityOfTradeItemsPerPallet> 

 
<quantityOfTradeItemsPerPalletLayer>20</quantityOfTradeItemsPerPalletLayer> 

<quantityOfInnerPack>2</quantityOfInnerPack> 

 
<quantityOfNextLevelTradeItemWithinInnerPack>6</quantityOfNextLevelTradeItemWithinInnerPack> 

</tradeItemHierarchy> 
<tradeItemMarking> 

<hasBatchNumber>1</hasBatchNumber> 

 
<isNonSoldTradeItemReturnable>1</isNonSoldTradeItemReturnable> 

 
<isTradeItemMarkedAsRecyclable>1</isTradeItemMarkedAsRecyclable> 

</tradeItemMarking> 
<tradeItemMeasurements> 

<depth> 
<measurementValue 

unitOfMeasure="cm">10.2</measurementValue> 
</depth> 
<grossWeight> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="lb">800</measurementValue> 

</grossWeight> 
<height> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="cm">25</measurementValue> 

</height> 

 
<isNetContentDeclarationIndicated>0</isNetContentDeclarationIndicated> 
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<width> 
<measurementValue 

unitOfMeasure="cm">18</measurementValue> 
</width> 
<diameter> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="cm">50.6</measurementValue> 

</diameter> 
<drainedWeight> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="g">225</measurementValue> 

</drainedWeight> 
<genericIngredient>Paracetamol</genericIngredient> 
<genericIngredientStrength> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="mg">15</measurementValue> 

</genericIngredientStrength> 
<ingredientStrength>15 mg</ingredientStrength> 

<netWeight> 
<measurementValue 

unitOfMeasure="lb">300</measurementValue> 
</netWeight> 
<pegHorizontal> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="cm">17</measurementValue> 

</pegHorizontal> 
<pegVertical> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="cm">15</measurementValue> 

</pegVertical> 
</tradeItemMeasurements> 

<tradeItemOrderInformation> 
<orderingLeadTime 

unitOfMeasure="d">3</orderingLeadTime> 
<orderQuantityMaximum>5000</orderQuantityMaximum> 
<orderQuantityMinimum>2500</orderQuantityMinimum> 
<orderQuantityMultiple>100</orderQuantityMultiple> 

<orderSizingFactor> 
<measurementValue 

unitOfMeasure="cm">15</measurementValue> 
</orderSizingFactor> 

</tradeItemOrderInformation> 
<tradeItemPalletInformation> 

<palletTypeCode>201</palletTypeCode> 
<palletTermsAndConditions>7E</palletTermsAndConditions> 

</tradeItemPalletInformation> 
<cataloguePrice> 

<effectiveStartDate>2002-11-15</effectiveStartDate> 
<value currencyISOCode="EUR">350</value> 
<effectiveEndDate>2003-06-15</effectiveEndDate> 

</cataloguePrice> 
<suggestedRetailPrice> 

<effectiveStartDate>2002-11-15</effectiveStartDate> 
<value currencyISOCode="USD">280</value> 
<effectiveEndDate>2003-06-15</effectiveEndDate> 

</suggestedRetailPrice> 
<tradeItemSizeDescription> 

<sizeCodeListAgency>EDI</sizeCodeListAgency> 
<sizeCodeValue>36X</sizeCodeValue> 
<descriptiveSize language="EN"> 

<text>Maxi</text> 
</descriptiveSize> 

</tradeItemSizeDescription> 
<tradeItemTaxInformation> 

<tradeItemTaxAmount> 
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<taxAmount currencyISOCode="USD">6</taxAmount> 
<taxAgency> 

<taxAgencyCode>X1</taxAgencyCode> 
<taxTypeCode>21233403910392</taxTypeCode> 
<taxTypeDescription>VAT</taxTypeDescription> 

</taxAgency> 
</tradeItemTaxAmount> 

</tradeItemTaxInformation> 
<tradeItemTemperatureInformation> 

<deliveryToDistributionCenterTemperatureMaximum> 
<measurementValue 

unitOfMeasure="FAH">60</measurementValue> 
</deliveryToDistributionCenterTemperatureMaximum> 
<deliveryToDistributionCenterTemperatureMinimum> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="FAH">54</measurementValue> 

</deliveryToDistributionCenterTemperatureMinimum> 
<deliveryToMarketTemperatureMaximum> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="FAH">60</measurementValue> 

</deliveryToMarketTemperatureMaximum> 
<deliveryToMarketTemperatureMinimum> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="FAH">54</measurementValue> 

</deliveryToMarketTemperatureMinimum> 
<storageHandlingTemperatureMaximum> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="FAH">60</measurementValue> 

</storageHandlingTemperatureMaximum> 
<storageHandlingTemperatureMinimum> 

<measurementValue 
unitOfMeasure="FAH">54</measurementValue> 

</storageHandlingTemperatureMinimum> 
</tradeItemTemperatureInformation> 

</tradingPartnerNeutralTradeItemInformation> 
</tradeItemInformation> 

</tradeItem> 
</eanucc:tradeItemDocument> 

</documentCommandOperand> 
</eanucc:documentCommand> 

</command> 
</eanucc:transaction> 

</body> 
</eanucc:envelope> 

 


