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1. Giới thiệu 
1.1. Mục đích 
 

Mục đích của tài liệu này là giải thích rõ việc sử dụng và mục đích của Thông điệp Đồng bộ hóa Giá theo định 
nghĩa của Nhóm công tác Đồng bộ hóa Giá GDSN. Tài liệu này không phải là một quy định hay định nghĩa và 
cũng không phải là một tiêu chuẩn. Nó cung cấp cho độc giả viễn cảnh thực thi về đồng bộ hóa giá. Mỗi công ty 
sẽ có một viễn cảnh khác nhau và cần đưa ra những quyết định nhất định phù hợp với thực hành kinh doanh của 
mình. Tài liệu này sẽ đưa ra những hướng dẫn rộng cho các vấn đề cơ bản bằng cách lý giải nguyên tắc nền 
tảng của đồng bộ hóa giá và cung cấp một số tình huống căn bản. 
 

1.2. Điều kiện tiên quyết 
■  Công ty của bạn phải tham gia đồng bộ hóa vật phẩm thông qua Mạng Đồng bộ hóa Dữ liệu Toàn cầu 
(GDSN). 
 

■  Thông hiểu về khả năng đồng bộ hóa giá của tập hợp dữ liệu. 
 

■  Xem xét BRAD và BMS Đồng bộ hóa Giá GDSN  
  

■  Xem xét việc trình bày GDD của các thuộc tính giá GDSN  
 

1.3. Chuẩn bị cho công ty bạn 
 

■  Thành lập nhóm 
 

□ Xác định nhân sự kỹ thuật sẽ tham gia vào dự án này của công ty bạn 
 

□ Xác định nhân sự kinh doanh sẽ tham gia vào dự án này của công ty bạn 
 

■  Đánh giá quá trình giá hiện tại trong công ty bạn 
 

■  Đánh giá các thuộc tính sẵn có trong hệ thống giá hiện hành 
 

■  Xác định chủ sở hữu kinh doanh của những thuộc tính liên quan đến quá trình định giá hiện hành của 
công ty bạn  
 

■  Xác định các mối quan hệ phụ thuộc và khoảng cách giữa dự án đồng bộ hóa giá với các dự án nội bộ 
khác. 
 

■  Trao đổi với các đối tác thương mại quan trọng về dự án đồng bộ hóa giá của họ. Bạn sẽ cần hiểu rõ về 
phạm vi, thời gian và yêu cầu của chúng. 
 

■  Xác định những nhu cầu kinh doanh nội tại. Xác định nơi sẽ bắt đầu chương trình đồng bộ hóa giá và 
thiết lập kế hoạch triển khai. 
 

■  Xem xét các yếu tố sau: 
 

□ Các thành phần giá 
 

□ Cần bao nhiêu thời gian dành cho nội bộ công ty và cho đối tác thương mại khi tiến hành trao đổi các giao 
dịch về giá? 

 

□ Những thay đổi về giá có thể/sẽ được trao đổi trong tương lai bao xa? 
 

□ Giá trên danh mục  
 

□ Khuyến mãi 

□ Phụ cấp và các khoản thu khác 
 

□ Xác định dòng quá trình kinh doanh tương lai cần thiết để hỗ trợ quá trình đồng bộ hóa giá hoàn chỉnh bắt 
đầu với giá khởi điểm và kết thúc với giá xác nhận. 

- Chuẩn bị phân tích khoảng cách giữa thực hành giá hiện tại và quá trình cần được tạo lập để phù hợp với một 
chương trình đồng bộ hóa giá từ đầu đến cuối. 

- Xác định vai trò và trách nhiệm của các quan hệ kinh doanh đối với các giao dịch giá khác nhau 

- Làm thế nào để bạn thực hiện quá trình này trong số các chức năng kinh doanh của mình? 

■  Xem xét các nhu cầu của công ty liên quan đến các thỏa thuận bảo mật với các đối tác thương mại, cơ sở dữ 
liệu và bên thứ ba bất kỳ tham gia vào quá trình đồng bộ hóa giá. 
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■  Xác nhận rằng tập hợp dữ liệu của bạn phù hợp với các tiêu chuẩn an ninh đồng bộ hóa giá GDSN.  
Tham khảo tài liệu "Hướng dẫn an ninh" của. 
 

■  Lập thành văn bản tất cả các vấn đề trên. 
 

■  Lập kế hoạch chuyển đổi dự án đồng bộ hóa giá từ sáng kiến thành quá trình kinh doanh khi đi vào sản xuất. 
 

1.4. Tổng quan quá trình 
 

Tương tự như Đồng bộ hóa thương phẩm, đồng bộ hóa giá là một quá trình phức tạp đòi hỏi nhiều bên tham gia 
như nguồn, Tập hợp dữ liệu nguồn (SDP), người nhận và Tập hợp dữ liệu bên nhận (RDP). Khác biệt chính là 
Cơ quan đăng ký toàn cầu không đóng vai trò gì trong Đồng bộ hóa giá. 

 
Hình 1-1 Dòng thông điệp đồng bộ hóa giá GDSN  
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■  Trong phần lớn các viễn cảnh, vai trò của nguồn sẽ được mô tả bởi nhà cung cấp, tuy nhiên, mô hình 
này đủ linh hoạt để cho phép các tình huống trong đó người bán lẻ có thể khởi xướng quá trình và phục vụ vai trò 
của Nguồn. Thỏa thuận trên đó bên sẽ khởi xướng quá trình sẽ phản ảnh thực tiễn kinh doanh hiện tại và phải 
được thống nhất trước khi bắt đầu quan hệ đồng bộ giá giữa bạn và đối tác thương mại của bạn. 
 

■  Quá trình này bắt đầu bằng việc Nguồn đưa ra thông báo về giá đến Cơ sở dữ liệu nguồn. Khi đó Cơ sở 
dữ liệu nguồn sẽ gửi thông tin đến Cơ sở dữ liệu bên nhận sau khi hoàn thành các thủ tục xác nhận thích hợp. 
Sau đó, Cơ sở dữ liệu bên nhận sẽ gửi thông báo giá đến Bên nhận để xem xét. 

Bên nhận khi đó cần trả về Xác nhận Đồng bộ hóa giá thông qua Cơ sở dữ liệu bên nhận của mình tới Cơ sở dữ 
liệu nguồn. Thông báo giá cũng phải được xác nhận bởi Cơ sở dữ liệu bên nhận trước khi nó được chuyển tới 
Cơ sở dữ liệu nguồn. Khi Cơ sở dữ liệu nguồn nhận được xác nhận, xác nhận sẽ được gửi tới nguồn để xem 
xét.  

     Chú thích: Việc không có đáp ứng hoặc đáp ứng bác bỏ sẽ dừng quá trình đồng bộ hóa giá. 

 
■  Mỗi bên nhận sẽ phải xác định cách thức tạo thông điệp đáp ứng. 
Xem xét các yếu tố sau: 
 

□ Quá trình kinh doanh cần gì để khởi tạo đáp ứng phía sau tường lửa của chúng dựa trên loại phân đoạn 
nhận được? 
 

□ Nó cần được trình bày như thế nào trong tổ chức? 
 

□ Nó được trình bày cho ai và cá nhân đó mong muốn được đáp ứng như thế nào? 
 

■  Từng nguồn phải xác định cách thức xử lý đáp ứng đó đối với mọi hành động kết quả phải thực hiện. 
 
 

1.5. Phân đoạn 
 

Thông báo giá gồm 4 phân đoạn riêng biệt có mục đích cụ thể. Mỗi phân đoạn có một mã hành động và ID phân 
đoạn nhằm đảm bảo tính toán vẹn tham chiếu. Một thông báo giá đơn lẻ có thể được sử dụng cho nhiều mục 
đích khác nhau, bao gồm: 
 

■  Đồng bộ hóa quan hệ đối tác thương mại 
 

■  Các thành phần trao đổi thông tin về giá bao gồm trong hóa đơn nhằm cân bằng thanh toán thực tế và 
thanh toán dự kiến 
 

Các sửa đổi là làm mới toàn bộ bởi phân đoạn. Vì vậy, mọi thay đổi thời gian đều cần thiết cho thuộc tính, tất cả 
các thuộc tính tùy chọn bắt buộc và thuộc tính tùy chọn mong muốn ban đầu bao gồm trong phân đoạn đó phải 
được đưa vào thông báo. Không chỉ là những thông tin thay đổi. 
 
Hình 1-2 Thông báo giá GDSN – Mô tả phân đoạn 
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Hình 1-3 Các phân đoạn thông báo giá GDSN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5.1. Phân đoạn tiêu đề 
 

Đây là phân đoạn bắt buộc cần thiết để mang thông tin chung phải truyền đạt cùng với mỗi Thông điệp đồng bộ 
hóa giá. 
 

Việc sử dụng số phân định tài liệu đồng bộ hóa giá đảm bảo rằng mỗi Thông điệp đồng bộ hóa giá là đơn nhất, 
có thể truy nguyên và chỉ ra cho nhà bán lẻ đơn hàng trong đó thông báo được xử lý. Ngoài ra, loại tài liệu về giá 
chỉ ra mục đích hay việc sử dụng dự kiến của thông báo. Các mã có thể sử dụng là: 
 

■  Tải ban đầu – dùng cho việc gửi thông tin về giá trong lần đầu 
 

■  Gửi lại – dùng để chỉ ra thông báo khôi phục lại thông báo bị mất hay thất lạc 
 

■  Bắt đầu lại – dùng để "bắt đầu lại" việc định giá cho vật phẩm nhà bán lẻ trước đó đã từ chối giá 
 

■  Nạp lại – dùng để  "bắt đầu lại từ đầu" bằng cách gửi tất cả giá hiện tại và tương lai 
 

■  Trống hoặc không có giá trị – dùng sau khi tải ban đầu được gửi đi và không cần gửi lại, bắt đầu lại 

hay nạp lại. 
 

ID quan hệ đối tác thương mại là cần thiết trong mỗi phân đoạn tiêu đề của thông báo giá.  Tất cả các phân đoạn 
giá khác gửi đi trong một thông báo phải thuộc về quan hệ thương mại nằm trong phân đoạn tiêu đề.  
 

1.5.2. Phân đoạn quan hệ 
 

Phân đoạn này được dùng để thiết lập quan hệ đồng bộ hóa giá giữa Người mua và Người bán. Phân đoạn quan 
hệ bao gồm mã hành động xác định cách thức người nhận cần xử lý thông tin trong phân đoạn đó. Mã hành động 
cũng có thể tìm thấy trong phân đoạn Điều kiện và loại giá. Các giá trị trong danh mục mã đối với tất cả các mã 
hành động phân đoạn bao gồm: 
 

■  Thêm – chỉ thị lần đầu tiên phân đoạn được gửi đi 
 

■  Thay đổi bằng làm mới – chỉ thị rằng dữ liệu nằm trong phân đoạn đã được cập nhật 
 

■  Sửa – chỉ thị rằng có lỗi làm cho phải chỉnh sửa dữ liệu. 
 

■  Xóa  -  dữ liệu kèm theo phân đoạn cần được xóa khỏi 9cacs) hệ thống của người nhận và chỉ hợp lệ 

nếu phân đoạn được ghi ngày trong tương lai. 
 

■  Không hành động – sử dụng bởi vùng dữ liệu để thông qua phân đoạn mà không có hành động Thay 

đổi bằng làm mới hay sửa đổi nào.  

     Chú thích: Mã hành động Thay đổi bằng làm mới và Sửa sẽ thay thế hoàn toàn thông tin giá được cập nhật. Ví 
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dụ, nếu bạn đang cập nhật một phân đoạn Loại giá cụ thể, tất cả các thông tin cho phân đoạn đó phải được đưa 
vào hành động Thay đổi bằng làm mới hoặc Sửa ngay cả khi không thay đổi gì. 

 
Phân đoạn này phải được gửi đi trước chi tiết về giá và chỉ cần được gửi lại nếu cần Thay đổi bằng làm mới, Sửa 
hoặc dừng. Phân khúc này thương được gửi từ Nguồn và được dùng để thiết lập: 
 

■  Tiền tệ 
 

■  Thị trường mục tiêu 
 

■  GLM của địa điểm kinh doanh bán lẻ cho phép Người mua xác định các địa điểm cụ thể sẽ tiếp nhận thông tin về 
giá nhận được từ Người bán. 
 

■  Ngày hiệu lực 
 

■  Kênh thương mại 
 

■  Các thuộc tính tùy chọn khác sẵn có và có thể tham khảo trong Mục  2,  Thuộc tính. 

     Chú thích: Quan hệ đối tác thương mại riêng rẽ phải được thiết lập cho từng địa điểm kinh doanh bán lẻ 

đơn nhất yêu cầu. 
 

1.5.3. Phân đoạn điều kiện 
 

Phân đoạn điều kiện là phân đoạn tùy chọn trong Thông tin đồng bộ hóa giá. Nó cho phép bạn xác định nhiều 
thành phần khác nhau kếp hợp với thực hành giá kèm theo ở mức độ tóm lược. Các thành phần này là một khía 
cạnh quan trọng trong quan hệ để đảm bảo rằng giá trên hóa đơn phù hợp với thanh toán dự kiến và phù hợp với 
thanh toán thực tế. 
 

Phân đoạn điều kiện gồm mã hành động xác định cách thức người nhận cần xử lý thông tin trong phân đoạn đó. 
Trong trường hợp phân đoạn Quan hệ và phân đoạn Loại giá, các lựa chọn Mã hành động bao gồm Thêm, Thay 
đổi bằng làm mới, Sửa, Xóa và Không hành động. 
 

Phân đoạn điều kiện thường được gửi từ nguồn và có thể được sử dụng để xác định: 
 

■  Khung giá 
 

■  Tóm lược mức độ chiết khấu / phí 
 

■  Thông báo giá thời gian dẫn 
 

■  Hệ số làm tròn 
 

1.5.4. Phân đoạn loại giá vật phẩm 
 

1.5.4.1.  Hạn định mô tả vật phẩm 
 

■  Sử dụng như tiêu đề của phân đoạn Loại Giá 
 

■  Xác định vật phẩm trên catalog mà dữ liệu giá sẽ áp dụng 
 

1.5.4.2.  Phân đoạn loại giá 
 

Phân đoạn Loại giá được dùng để xác định nhiều mô tả dòng hạng mục khác nhau có thể có trên hóa đơn. 
 

Phân khúc Loại giá gồm mã hành động xác định cách thức người nhận cần xử lý thông tin chứa trong phân đoạn 
đó. Trong trường hợp phân đoạn Quan hệ và phân đoạn Điều kiện, các lựa chọn Mã hành động bao gồm Thêm, 
Thay đổi bằng làm mới, Sửa, Xóa và Không hành động.  
 

Ngoài mã hành động, mã loại giá còn được sử dụng để tham chiếu chính xác loại thông tin giá nào được trao đổi 
trong phân đoạn đó. Thuộc tính Mã Loại giá thực ra là một danh mục mã có sẵn nhiều lựa chọn. Ví dụ: 

■  Chiếu khấu (cho dòng vật phẩm) 

■  Charge (cho dòng vật phẩm) 

■  Giá khuyến mại 

■  Danh mục giá 

■  Khung giá 

■  Giá bán lẻ 
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Quan trọng: Danh sách đầy đủ tất cả các danh mục Mã, xem  Mục  2.3,  Code Lists. 

     Chú thích:  Do tính động của danh mục mã, khuyến nghị tham khảo Từ điển Dữ liệu Toàn cầu (GDD) về trình 

báy chính xác nhất danh mục mã trong Thông điệp đồng bộ hóa giá. 
 

1.6. Sử dụng mô hình theo ID như thế nào 
 

Số phân định thường được dùng kết hợp với thông tin và nhãn tương ứng với một số đơn nhất như GTIN hay 
GLN.  Để tìm thông tin giá trong thông điệp đồng bộ hóa giá, số phân định được sử dụng theo cách tương tự. 
Trên thực tế, mỗi phân đoạn có ít nhất hai số phân định dùng để theo dõi tiến trình của thông tin giá trong toàn bộ 
GDSN: một số từ Tiêu đề giá và một số từ phân đoạn. 
 

Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng phân định bên khởi tạo đơn nhất.  Để đảm bảo tính toàn vẹn 
trong tài liệu đồng bộ hóa giá, phân định bên khởi tạo đơn nhất được sử dụng trong cả 4 phân đoạn. Đây là một 
số liên tiếp và đơn nhất được ấn định và theo dõi bởi Cơ sở dữ liệu nguồn chỉ ra cho người nhận cách 
thức xử lý thông tin giá. 
 

Mỗi phân đoạn có một số phân định  phân đoạn. Tất cả các số phân định được liệt kê dưới đây theo Phân đoạn. 

 
Phân đoạn tiêu đề: 
 

■  Phân định tài liệu đồng bộ hóa giá:  Gồm số phân định tạo lậpđơn nhất vàChủ nội dung. Tổ hợp hai 
thuộc tính này đảm bảo một ID đơn nhất cho người nhận đối với tệp tin. 
 

□ Số phân định người tạo đơn nhất: Số tăng liên tiếp cần thiết cho Cơ sở dữ liệu nguồn để đồng bộ hóa 

danh sách quản lý. Số liên tục này được  dùng để cho bên nhận dữ liệu biết cách thức xử lý thông tin. 
 

□ Chủ nội dung:  GLN kèm theo Số phân định người tạo đơn nhất 
 

■  Số phân định quan hệ đồng bộ hóa giá: Chuỗi ký tự được bên cung cấp thông tin ấn định để phân định 
đơn nhất từng quan hệ đồng bộ hóa giá tồn tại giữa bên cung cấp thông tin và bên tiêp nhận dữ liệu riêng. 
Mỗi thông điệp đồng bộ hóa giá chỉ có thể chứa thông tin về giá liên quan đến một quan hệ đồng bộ hóa giá 
đơn lẻ. 

 
Phân đoạn quan hệ: 
 

■  Phân định quan hệ đồng bộ hóa giá: Phân định quan hệ đồng bộ hóa giá đơn nhất giữa người mua và 
người bán được tạo bởi nguồn dữ liệu. Bao gồm Số phân định khởi tạo đơn nhất và Chủ nội dung. Sự kết 
hợp hai thuộc tính này đảm bảo tính đơn nhất cho người nhận. 
 

□ Phân định khởi tạo đơn nhất: Số phân định đơn nhất trong phạm vi nguồn dữ liệu và phải giống như số 

phân định quan hệ trong phân đoạn tiêu đề đồng bộ hóa giá. 
 

□ Chủ nội dung:  GLN kèm theo Số phân định khởi tạo đơn nhất 

 
Phân đoạn điều kiện: 
 

■  Số phân định điều kiện đồng bộ hóa giá: Xác định điều kiện tóm tắt hoặc điều kiện mặt hàng có loại đóng 
khung. Bao gồm Số phân định khởi tạo đơn nhất và Chủ nội dung. Sự kết hợp hai thuộc tính này đảm bảo 
tính đơn nhất cho người nhận. 

  

 □ Phân định khởi tạo đơn nhất: Số phân định đơn nhất tạo bởi nguồn dữ liệu. 
 

□ Chủ nội dung:  GLN kèm theo Số phân định khởi tạo đơn nhất 

 
Phân đoạn loại giá: 
 
■  Phân định phân đoạn loại giá mặt hàng: Xác định thành phần giá kèm theo mặt hàng. Bao gồm Số phân 

định khởi tạo đơn nhất và Chủ nội dung. Sự kết hợp hai thuộc tính này đảm bảo tính đơn nhất cho người 
nhận. 

  

 □ Phân định khởi tạo đơn nhất: Số phân định đơn nhất tạo bởi nguồn dữ liệu. 
 

□ Chủ nội dung:  GLN kèm theo Số phân định khởi tạo đơn nhất 
 
 

Bảng tham chiếu nhanh được cho dưới đây để giúp hiểu rõ hơn các số phân định dùng trong thông điệp đồng bộ 
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hóa giá. 
Bảng 1-1 Phân định thông điệp đồng bộ hóa giá 
 

Dạng phân định Phân đoạn Khởi tạo Liên tục? Mục đích 

Phân định tài liệu đồng 
bột hóa giá  

Tiêu đề 
 

SDP Không Phân định đơn nhất từng trường 
hợp thông điệp đồng bộ hóa giá 
gửi đi từ Cơ sở dữ liệu nguồn tới 
Bên tiếp nhận dữ liệu riêng; do đó, 
con số là đơn nhất trong mỗi quan 
hệ đồng bộ hóa giá. 

 Phân định khởi tạo đơn 
nhất 

Tiêu đề, Quan 
hệ, Điều kiện và 
loại giá mặt hàng 

SDP Có Số tăng dùng để cho phép bên 
nhận dữ liệu biết cách thức xử lý 
thông tin về giá. 

Phân định quan hệ 
đồng bộ hóa giá  

Tiêu đề, 
Quan hệ 

Bên cung cấp 
thông tin 

Không Xác định từng mối quan hệ đơn 
nhất tồn tại giữa Bên cung cấp 
thông tin và Bên tiếp nhận dữ liệu 
riêng. 

Phân định điều kiện đồng 
bộ hóa giá  

Điều kiện Bên cung cấp 
thông tin 

Không Xác định điều kiện tóm tắt hoặc 
điều kiện mặt hàng thuộc loại 
đóng khung. 

Phân định phân đoạn loại 
giá mặt hàng 

Loại giá mặt hàng Bên cung cấp 
thông tin 

Không Xác định thành phần giá kèm 
theo dòng mặt hàng. 

 

 
  Chú thích: Chi tiết về các dạng phân định này, xem Mục  2, Thuộc tính. 
 

1.7. Tổng quan chuỗi 
 

Mục tiêu của đồng bộ hóa giá là cung cấp thông tin chuẩn hóa về giá hàm chứa tất cả các thực hành kinh doanh 
giá khác nhau và tạo thuận lợi cho lượng trên hóa đơn bằng lượng thanh tóan dự kiến bằng mức thanh toán 
thực tế. Việc đưa ra nhiều thành phần giá như chiết khấu hay phí cùng với nhiều loại thành phần giá khác nhau 
có thể gây lộn xộn. Kết quả là, “Sắp xếp chuỗi” các thành phần giá được đưa vào thông điệp đồng bộ hóa giá 
theo cách thức tìm kiếm và tính toán giá thuần trên hóa đơn được đưa trong hóa đơn. Mục này sẽ mô tả các quy 
tắc cùng với chuỗi và đưa ra các ví dụ về ý nghĩa của khái niệm này. 
 

1.7.1. Quy tắc chuỗi 
 
Quy tắc sắp xếp chuỗi loại giá 
 

1.   Tất cả các loại giá phải được ấn định chuỗi ứng dụng 
 

2.   Tất cả các loại chiết khấu và phí phải được áp dụng cho tính toán trước khi áp dụng bất kỳ Điều kiện tổng hợp 
nào cho việc tính toán 
 

3.   Giá mục tiêu, viện dẫn trong loại giá Chiết khấu hoặc phí trở thành điểm khởi đầu cho việc tính hóa đơn thuần 
 

4.   Tất cả các loại giá, ngoài Loại giá = ‘Chiết khấu’ hoặc ‘Phí’, phải được ấn định cho Chuỗi ứng dụng = 1 
 

5.   Tất cả các loại giá = ‘Chiết khấu’ hoặc ‘Phí’, phải được ấn định cho Chuỗi ứng dụng > 1 
 

6.   Nếu chuỗi ứng dụng = 2 thì tính toán được rút ra từ giá thành phù hợp với Chuỗi ứng dụng = 1 
 

7.   Nếu chuỗi ứng dụng > 2 thì tính toán được rút ra từ tổng con trước đó 
 

8.   Cùng một chuỗi ứng dụng # có thể áp dụng cho nhiều hơn một Loại giá kèm theo mặt hàng đó. Trong trường 
hợp đó và Loại giá là Chiết khấu hoặc Phí thì chiết khấu hay phí được áp dụng cho chính tổng con trước đó.  

 

9.   Các số thứ tự ứng dụng không phải luôn là một dãy số liên tục nghĩa là có thể có số thứ tự bị mất. Ví dụ  
1,3,4.  Do đó, bạn chỉ cần đơn thuần đi đến số cao nhất tiếp theo trong dãy đó. 

 

10. Các loại giá cần được nhóm và áp dụng trong dãy số bắt đầu với chuỗi ứng dụng = 1 
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Nguyên lý dãy điều kiện tổng hợp 
 

1.   Chỉ Loại điều kiện = ‘Chiết khấu’ hay ‘Phí’ mới được ấn định Chuỗi ứng dụng 
 

2.   Chuỗi ứng dụng = 1 không phải là Chuỗi ứng dụng hợp lệ đối với Điều kiện tổng hợp 
 

3.   Điều kiện tổng hợp chỉ có thể được tính sau khi tất cả các loại giá chiết khấu và phí tiền đã được đưa vào 
tính toán 

 

4.   Nếu chuỗi ứng dụng = 2 thì tính toán  được rút ra từ Giá khởi điểm trên hóa đơn 

 

5.   Nếu chuỗi ứng dụng = 3 thì tính toán được rút ra từ các tổng phụ của các mặt hàng  
 

6.   Nếu chuỗi ứng dụng  > 3 thì tính toán được rút ra từ tổng phụ trước đó 
 

7.   Số thứ tự ứng dụng tương tự có thể dùng cho nhiều điều kiện tổng hợp. Nếu như vậy thì các điều kiện được 
áp dụng cho cùng tổng phụ mặt hàng hoặc tổng phụ áp dụng được trước đó 
 

8.   Các số thứ tự ứng dụng không phải luôn là một dãy số liên tục nghĩa là có thể có số thứ tự bị mất. Ví dụ  
1,3,4.  Do đó, bạn chỉ cần đơn thuần đi đến số cao nhất tiếp theo trong dãy đó. 

 

9. Các điều kiện tổng hợp cần được nhóm và áp dụng trong dãy số bắt đầu với chuỗi ứng dụng = 1 
 

1.8. Biên tập thông báo 
 
Hình 1-4 Sơ đồ biên tập chi tiết  
 

 

Sơ đồ này minh họa biên tập thông báo giữa các đối tác thương mại đồng bộ hóa dữ liệu về giá và kho dữ liệu 
của họ. Phương pháp nhờ đó nguồn truyền dữ liệu về quan hệ và giá thành đến kho dữ liệu là tùy thuộc vào 
nguồn dữ liệu. Điều tương tự cũng đúng với bên nhận và kho dự liệu của bên nhận. 
 

Giao dịch xác nhận phải được trả về cho mỗi phân đoạn quan hệ được truyền đi và thông điệp đồng bộ hóa giá. 
Việc không có xác nhận hoặc trạng thái từ chối trong thông báo xác nhận trả về sẽ dừng quá trình đồng bộ hóa 
giá. 
 

1.9. Sử dụng khung giá (Bracket Usage) 
 

Tiêu chuẩn giá GDSN tạo ra sự linh hoạt trong cách thức trao đổi khung giá. Mô hình này cho phép hỗ trợ khung 
giá tiêu chuẩn cũng như phi tiêu chuẩn. 
 

Cả hai loại cuối cùng đều trao đổi cùng một thông tin giá có điều kiện trong chuẩn mực khung giá cho trước. Hai 
mô hình khác nhau này có thể cho phép các đối tác thương mại tổ chức và trao đổi dữ liệu khung giá tốt hơn 
theo thực tiễn định giá của mình. Các mục dưới đây đề cập những khác biệt giữa khung giá tiêu chuẩn và khung 
giá phi tiêu chuẩn cũng như các thực tiễn phổ biến về cách thức chúng có thể được sử dụng. 
 

1.9.1. Khung giá tiêu chuẩn 
Khung giá tiêu chuẩn cho phép xác định và áp dụng các chuẩn mực khung (ví dụ, 1 – 100 thùng, 101 – 1000 
thùng, v.v…) cho nhiều sản phẩm hoặc mức giá. Trong mô hình này,  các chuẩn mực khung thường không thay 
đổi theo thời gian và hoặc sản phẩm. Thông tin khung giá không cần phải cung cấp lại/đồng bộ lại cho từng mức 
giá liên quan. 

1.9.1.1.  Khi nào thì nên sử dụng khung tiêu chuẩn? 
 

Mặc dù điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quan hệ đối tác, nhưng dưới đây là các ví dụ về trường hợp khung tiêu 
chuẩn có thể được sử dụng : 
 

■  Chuẩn mực khung không thay đổi khi giá liên quan thay đổi theo thời gian 
 

■  Chuẩn mực khung áp dụng cho nhiều sản phẩm 
 

■  Giới thiệu sản phẩm mới bằng một chuẩn mực khung (hiện hành) giống nhau. 
 

1.9.1.2.  Mô hình hỗ trợ 
 

Mô hình giá GDSN cho phép xác định và duy trì chuẩn mực khung tách biệt với việc định giá áp cho sản phẩm . 
Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng cả phân doạn Điều kiện lẫn phân đoạn Loại giá. Phân đoạn 
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Điều kiện cung cấp chuẩn mực khung, còn phân đoạn Loại giá cung cấp giá. Loại giá phải tham chiếu điều kiện 
(bằng cách sử dụng thuộc tính Điều kiện mục tiêu) để thể hiện quan hệ giữa hai phân đoạn. 
 

Lưu ý là điều này cho phép: 
 

■  Thông tin khung (thông qua điều kiện) có thể thay đổi mà giá liên quan (loại giá) không nhất thiết thay đổi 
(hoặc đồng bộ lại) 
 

■  Giá (thông qua loại giá) có thể thay đổi mà khung giá liên quan không nhất thiết thay đổi (hoặc đồng bộ 
lại) 

 
 

Để xác định kịch bản này, hồ sơ Điều kiện phải thuộc loại = Khung. Hồ sơ Loại giá có thể thuộc loại khác nhau 
dựa trên loại giá được trao đổi (chiết khấu, Giá trên danh mục, giá giao dịch, v.v…). 
  

Lưu ý là mục Định giá khung trong Mẫu kịch bản kinh doanh ở tài liệu này đưa ra ví dụ về khung tiêu chuẩn. 
 

1.9.2. Khung phi tiêu chuẩn 
 

Khung giá phi tiêu chuẩn cho phép xác định các chuẩn mực khung (ví dụ 1−100 thùng, 101−1000 thùng) kèm 
theo giá. Điều này cho phép một mô hình trong đó không nhất thiết phải có bất kỳ sự gắn kết nào giữa chuẩn 
mực khung cho việc định giá theo thời gian hay theo sản phẩm. 
Khung giá phi tiêu chuẩn có thể được gửi đi với điều kiện là chúng chưa được gửi đi như khung giá tiêu chuẩn 
trong phân đoạn điều kiện. 
 

1.9.2.1.  Khi nào thì nên sử dụng khung giá phi tiêu chuẩn? 
 

Mặc dù điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quan hệ đối tác, nhưng dưới đây là các ví dụ về trường hợp khung phi 
tiêu chuẩn có thể được sử dụng : 
 

■  Chuẩn mực khung thay đổi khi giá thay đổi theo thời gian (Không chỉ phải đàm 
phán lại giá mà cả chuẩn mực khung tương ứng cũng phải thay đổi) 
 

■  Chuẩn mực khung cụ thể theo sản phẩm − chúng thường không áp dụng cho nhiều 
sản phẩm 
 

 

1.9.2.2.  Mô hình hỗ trợ 
 

Mô hình giá GDSN cho phép  xác định và duy trì chuẩn mực khung như một phần của việc định giá. Điều này 
được thực hiện thông qua sử dụng phân đoạn Loại giá đơn, qua đó cả giá và chuẩn mực khung đều được cung 
cấp. 

Lưu ý rằng đây là mô hình thay đổi bằng cách làm mới toàn bộ − nếu Loại giá cần sửa đổi theo cách thức bất kỳ 
− định nghĩa đầy đủ phải được cung cấp lại. Điều này có nghĩa là cả giá cũng như chuẩn mực khung phải được 
cung cấp lại. 
 

Khi trao đổi thông tin về Giá trên danh mục với khung giá trong hồ sơ loại giá, hồ sơ Loại giá cần thuộc loại = 
BRACKET_TIER_PRICE. 
 

Ngoài ra, các loại giá khác có thể được trao đổi bằng cách sử dụng cấu trúc này. Ví dụ, CHIẾT KHẤU cho GIÁ 
GIAO DỊCH có thể trao đổi các khung giá tiêu chuẩn trên hồ sơ loại giá. Trong ví dụ này, Loại tương ứng là  = 
CHIẾT KHẤU hoặc GIÁ GIAO DỊCH, với chuẩn mực khung được cung cấp kèm/trên hồ sơ. 
 

1.10. Trình bày giá trị khung 

 
Có ba cách trình bày khung giá khác nhau nhờ sử dụng Mã hạn định khung giá.  Ba giá trị nằm trong danh mục 
mã hạn định giá trị khung là Phạm vi_Lượng,  Phạm vi_Đo  và Phạm vi.  Ba loại hạn định này được mô tả dưới 
đây: 
 

■  Phạm vi_Lượng: Dùng để thể hiện khung dựa trên giá trị tiền tệ tối thiểu và tối đa. Bao gồm hạn định, một giá trị 
nhỏ nhất và một giá trị lớn nhất. Đơn vị đo không hợp lý đối với loại khung này vì nó là Phạm vi_Lượng. Ví dụ 
sau đây minh họa cách thức sử dụng phạm vi−lượng trong thông điệp đồng bộ hóa giá: 
 

Trong kịch bản cụ thể này, nhà cung cấp quy định khung giá có phạm vi lượng từ 10 đến 100 Euro cho một sản 
phẩm cụ thể. Nếu đơn hàng của Nhà bán lẻ nằm trong khoảng từ 10 đến 100 Euro sản phẩm cụ thể đó thì sẽ áp 
dụng khung này. 
 

□ Hạn định: Phạm vi_Lượng 
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□ Giá trị nhỏ nhất: 10 (lượng này được biểu thị theo loại tiền quy định trong phân đoạn quan hệ). 
 

□ Giá trị lớn nhất:  100 (lượng này được biểu thị theo loại tiền quy định trong phân đoạn quan hệ). 
 

 

■  Phạm vi_Đo: Loại khung này có thể được sử dụng để thể hiện các khung có nhiều loại thước đo. Ta có ba ví 

dụ về ba loại thước đo bao gồm: trọng lượng, đơn vị và điểm. 
 

□ Trọng lượng:   Trong kịch bản này, nhà cung cấp quy định khung với trọng lượng tối thiểu là 21,000 
pound đến tối đa là 44,000 pound.   Nếu đơn hàng của nhà bán lẻ nằm trong khoảng trọng lượng này thì họ sẽ 
nhận được thỏa thuận về giá hoặc chiết khấu cho khung đó. 

- Hạn định: Phạm vi_Đo 

- Giá trị tối thiểu: 21,000 

- UOM tối thiểu: LB 

- Giá trị tối đa: 44,000 

- UOM tối đa: LB 

□ Điểm: Trong kịch bản này, nhà cung cấp quy định khung có giá trị điểm nhỏ nhất bằng 0 và lớn nhất là 200 

điểm. Nếu số sản phẩm đặt hàng của nhà bán lẻ cho phép đơn hàng này đạt số điểm nằm trong phạm vi này 
thì khi đó nhà bán lẻ sẽ nhận được thỏa thuận về giá hoặc chiết khấu cho khung này. 

- Hạn định: Phạm vi_Đo 

- Giá trị tối thiểu: 0 

- UOM tối thiểu: PNT 

- Giá trị tối đa: 200 

- UOM tối đa: PNT 

□ Đơn vị: Trong kịch bản này, nhà cung cấp quy định khung có giá trị điểm nhỏ nhất bằng 500 và lớn nhất là 

1000 điểm. Nếu số sản phẩm đặt hàng của nhà bán lẻ cho phép đơn hàng này đạt số điểm nằm trong phạm 
vi này thì khi đó nhà bán lẻ sẽ nhận được thỏa thuận về giá hoặc chiết khấu cho khung này. 

- Hạn định: Phạm vi_Đo 

- Giá trị tối thiểu: 500 

- UOM tối thiểu: PC 

- Giá trị tối đa: 1000 

- UOM tối đa: PC 

■  Phạm vi: Sử dụng hạn định khung “phạm vi” là không rõ. Không có ứng dụng xác định nào cho loại hạn định 
khung này.  Kết quả là, hạn định này không được khuyến nghị sử dụng. 

 

1.10.1. Vận hành khung 
 

Mục đích của Vận hành khung là thể hiện một cách hợp lý quan hệ giữa nhiều hạn định khung. Chỉ có thể sử 
dụng một giá trị vận hành khung trong một phân đoạn điều kiện cho trước. Ví dụ, giả định một công ty trao đổi 
khung có phạm vi tối thiểu và tối đa cho cả đơn vị Pound và thùng. 
 
Bảng 1-2 
 

Min Req Max Req Chuẩn mực 

10 50 Thùng 

51 100 Thùng 

100 500 Pound (tổng) 

501 1000 Pound (tổng) 

 

Kịch bản 1: 
 

Trong kịch bản dưới đây, nhà cung cấp đưa ra giá cụ thể nếu người nhận cuối đáp ứng ít nhất một trong hai 
điều kiện khung: hoặc lượng từ 10 − 50 thùng, hoặc trọng lượng từ 100 đến 500 pound. 
 

■  Hạn định phạm vi khung: “Phạm vi đo” 
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■  Mức khung tối thiểu: 
 

□ Giá trị: “10” 
 

□ UOM: “CA” 
 

■  Mức khung tối đa 
 

□ Giá trị: “50” 
 

□ UOM: “CA” 
 

■  Vận hành khung: “HOẶC” 
 

■  Hạn định phạm vi khung: “Phạm vi đo” 
 

■  Mức khung tối thiểu: 
 

□ Giá trị: “100” 
 

□ UOM: “LB” 
 

■  Mức khung tối đa: 
 

□ Giá trị: “500” 
 

□ UOM: “LB” 
 

■  Vận hành khung: “HOẶC” 

 
Kịch bản 2: 
 

Trong kịch bản dưới đây, nhà cung cấp đưa ra giá cụ thể nếu người nhận cuối đáp ứng cả hai điều kiện khung: 
lượng từ 10 − 50 thùng, VÀ trọng lượng từ 100 đến 500 pound. 
 

■  Hạn định phạm vi khung: “Phạm vi đo” 
 

■  Mức khung tối thiểu: 
 

□ Giá trị: “10” 
 

□ UOM: “CA” 
 

■  Mức khung tối đa 
 

□ Giá trị: “50” 
 

□ UOM: “CA” 
 

■  Vận hành khung: “VÀ” 
 

■  Hạn định phạm vi khung: “Phạm vi đo” 
 

■  Mức khung tối thiểu: 
 

□ Giá trị: “100” 
 

□ UOM: “LB” 
 

■  Mức khung tối đa: 
 

□ Giá trị: “500” 
 

□ UOM: “LB” 
 

■  Vận hành khung: “VÀ” 
 

 

1.11. Sử dụng ngày tháng cùng với giá  
 

Thuộc tính ngày tháng được sử dụng trong tài liệu về giá để truyền tải thời điểm bắt đầu và kết thúc mối quan hệ, 
điều kiện hay mức loại giá cụ thể. Ở cấp độ mối quan hệ, điều này đơn thuần thiết lập khuôn khổ thời gian cho 
mối quan hệ với đối tác thương mại của bạn. Ở cấp độ điều kiện và loại giá, bạn sẽ sử dụng thuộc tính ngày 
tháng để quy định một đơn hàng đi kèm hoặc ngày tháng chuyển hàng. 
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Khi trao đổi thông tin về điều kiện và loại giá, điều quan trọng là xác định rõ ngày tháng hiệu lực liên quan và bối 
cảnh của chúng đồng thời tiến tới sự thông hiểu lẫn nhau với đối tác thương mại về cách thức ngày tháng được 
sử dụng. Để chứng minh cho hai khái niệm này, dưới đây là hai ví dụ sử dụng sản phẩm tại kho (Warehouse) và 
sản phẩm giao hàng trực tiếp tới kho. 
 

■  Ví dụ, trong mô hình phân phối kho, nếu mô hình kinh doanh hiện tại hỗ trợ trao đổi thông tin về giá dựa trên 
ngày tháng giao hàng thì bạn sẽ chỉ ra ngày tháng giao hàng đầu tiên theo bối cảnh của bạn. 
 

■  Trong mô hình phân phối giao hàng trực tiếp tới kho, nếu mô hình kinh doanh hiện tại hỗ trợ trao đổi thông tin 
về giá dựa trên ngày tháng đơn hàng thì bạn sẽ chỉ ra ngày tháng đơn hàng đầu tiên theo bối cảnh của bạn. 

 

1.11.1. Chấm dứt bằng cách sử dụng ngày tháng 
 

Thuộc tính ngày tháng có thể được sử dụng để chấm dứt điều kiện hiện tại hoặc loại giá bằng cách nhập ngày 
kết thúc. Ngày kết thúc phải lớn hơn ngày tháng hiện tại. 
 

1.11.2. Sửa chữa và thay đổi ngày tháng 
 

Chỉ có thể thay đổi hoặc sửa chữa ngày tháng trong tương lai. Để xác định ngày tháng nào có thể sửa chữa hay 
thay đổi, xem bảng 2-1. 
 

1.11.3. Các xem xét bổ sung về ngày tháng 
 

Tất cả những ngày tháng được sử dụng trong thông điệp đồng bộ hóa giá phải tuân thủ chuẩn GSMP.  Mặc dù 
có sự linh hoạt trong thông báo này nhưng cần sử dụng các thực hành kinh doanh tốt nhất khi tạo lập ngày tháng 
để đảm bảo rằng ngày tháng là hợp lệ và có thể nhận biết được. Ví dụ, không bao giờ sử dụng dấu âm cho ngày 
tháng. 
 

Cũng cần chú ý rằng thời gian là một thành phần trong ngày tháng đối với tài liệu giá. Thông tin thêm về cách sử 
dụng ngày tháng và thời gian, tham khảo GS1 Global Data Dictionary (GDD) ở địa chỉ: gdd.gs1.org/GDD/. 

 

2. Thuộc tính 
 

Nhằm hỗ trợ độc giả trong việc thông hiểu về đồng bộ hóa giá, tài liệu này bao gồm bảng thuộc tính chi tiết cụ thể 
cho thông điệp đồng bộ hóa giá. Mục đích của việc cung cấp thông tin này là nhằm thúc đẩy sự thông hiểu về 
thông báo, việc sử dụng và tính phức tạp của nó; tuy nhiên, nguồn thuộc tính đồng bộ hóa giá chính xác nhất là 
GDD. Khi bạn đã quen thuộc với thông điệp đồng bộ hóa giá, điều tốt nhất là luôn tham khảo GDD về thông tin 
thuộc tính. 

 

2.1. Hướng dẫn sử dụng 
 

2.1.1. Thay đổi bằng làm mới 
 

Mô hình GDSN là mô hình thay đổi bằng làm mới. Khi đoạn thông tin đã thay đổi, toàn bộ định nghĩa được cung 
cấp lại. Đoạn thông tin có thể là loại giá, mối quan hệ hoặc khung. Ví dụ, nếu nhà cung cấp cần thay đổi điều gì 
đó về loại giá, thì toàn bộ phân đoạn loại giá sẽ được gửi lại chứ không chỉ là những thuộc tính đã thay đổi. 
 

2.1.2. Giá trị rỗng 
 

Thông báo hiện tại cho phép gửi một số thuộc tính mà không có giá trị quy định. Điều này gây khó khăn cho việc  
giải thích điều gì được truyền đạt. Người nhận không thể xác định là có xảy ra sai lỗi hay không, thiếu thuộc tính 
hay là thuộc tính không được gửi đi có chủ ý. Vì vậy, trong thực tiễn, không nên sử dụng hoặc gửi đi giá trị rỗng. 
Nếu thuộc tính có giá trị thì nó cần được gửi đi. Nếu thuộc tính không có giá trị thì không nên gửi nó đi trong 
thông báo. 
 

2.1.3. Thuộc tính được xác định là thả nổi 
 

Nhiều thuộc tính trong tài liệu giá được xác định là nổi khi không có độ dài tối đa. Để thiết lập thực hành tốt nhất, 
độ dài tối đa được khuyến nghị áp dụng cho các thuộc tính này là 15, không xét đến vị trí của số thập phân. Ví dụ 
về các thuộc tính thả nổi này là giá trị khung tối thiểu và tối đa và giá trị giá. 
 

2.2. Chi tiết thuộc tính 
 

http://gdd.gs1.org/GDD/public/default.asp
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Bảng dưới đây chứa nội dung mô tả các thuộc tính có trong thông điệp đồng bộ hóa giá tại thời điểm thông bảo 
được phê duyệt. Mục đích của thông tin này là đưa ra hiểu biết cơ bản về thông điệp đồng bộ hóa giá bao gồm 
các chi tiết không được cho trong GDD như thông tin trong các cột có tiêu đề “Conditional On”, “Modify (action 
code Change by Refresh)”, “Correct” và “Owner”.  Điều quan trọng là hiểu được rằng thông điệp đồng bộ hóa giá 
sẽ phát triển theo thời gian. Kết quả là, bạn nên tham khảo GDD đối với nguồn thông tin chính xác nhất về thông 
điệp đồng bộ hóa giá cũng như các thuộc tính của nó. 
 

2.2.1. Các thuộc tính không thể thay đổi/sửa chữa 
 

Nhiều thuộc tính trong bảng nêu trước đó được xác định là không thể thay đổi và không thể sửa chữa được. 
Bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi các thuộc tính này, bạn cần thu hồi/chấm dứt phân đoạn và tạo một phân 
đoạn mới với ID mới và nội dung cập nhật. Điều này là cần thiết vì nó xác định lại hoàn toàn phân đoạn đó. 
 

Thực hành tương tự được áp dụng khi sửa đổi thuộc tính trước đó chưa được đồng bộ hóa.  Phân đoạn phải 
được ngắt/rút lại sau khi tạo lập phân đoạn mới chứa thuộc tính hiện tại đã được đồng bộ hóa với giá trị thích 
hợp. 
 

2.3. Danh sách mã 
 

Nhằm hỗ trợ độc giả trong việc thông hiểu về đồng bộ hóa giá, trong tài liệu này cung cấp danh sách mã cụ thể 
cho thông điệp đồng bộ hóa giá. Mục đích của việc cung cấp thông tin này là nhằm thúc đẩy sự thông hiểu về 
thông báo, việc sử dụng và tính phức tạp của nó; tuy nhiên, nguồn danh  sách mã đồng bộ hóa giá chính xác 
nhất là GDD. Khi bạn đã quen thuộc với thông điệp đồng bộ hóa giá, điều tốt nhất là luôn tham khảo GDD về giá 
trị danh sách mã. Các danh sách mã này có thể tìm ở địa chỉ http://gdd.gs1.org/GDD/public/codelists.asp. 
 

3. Kịch bản kinh doanh mẫu 

 
3.1. Giá (đơn giản) giao dịch 

 
Công ty A, một nhà sản xuất sôcôla, mong muốn bán sản phẩm cho công ty B, một nhà bán lẻ thực phẩm. Cả hai 
công ty có mô hình giao dịch đơn giản, giá thuần như thể hiện trên hóa đơn sẽ được truyền đi. Trước tiên, thiết 
lập quan hệ ở cấp độ trụ sở chính.  GLN được tạo lập ở GDSN, các mặt hàng được đồng bộ hóa và giờ đây giá 
cho các mặt hàng này sẽ được trao đổi thông qua đồng bộ hóa giá trong GDSN. 
 

■  Bước đầu tiên là tạo lập mối quan hệ. 
 

■  Bước thứ hai là đánh giá xem bạn có muốn trao đổi thông tin ở cấp độ tổng hợp và/hoặc thông tin dòng 
thương phẩm. 
 

□ Thông tin ở cấp độ tổng hợp bao gồm chiếu khấu hoặc phí áp dụng cho toàn bộ hóa đơn. 
Trong kịch bản này, ta sẽ không có bất kỳ chiết khấu hay phí ở cấp độ tổng hợp nào cả. 
□ Cấp độ dòng thương phẩm bao gồm giá mặt hàng cùng với chiết khấu hay phí bất kỳ có thể áp dụng 

riêng cho mặt hàng đó.  Với viễn cảnh này, ta trao đổi giá thuần cho mặt hàng mới, mặt hàng này sẽ bao gồm 
danh mục giá và chiết khấu hoặc phí bất kỳ được áp dụng. Vì vậy, loại giá của “giao dịch” phải được bao gồm 
trong thông tin về giá. 
 

■  Bước thứ ba là dành cho nguồn để gửi đi quan hệ của bạn và thông báo giá tới nguồn dữ liệu dựa trên 
Hướng dẫn thực thi của cơ sở dữ liệu trung tâm. 
 

■  Sau đó,  nguồn cơ sở dữ liệu trung tâm đồng bộ hóa thông tin giá của bạn trong mạng  GDSN. 
 

■  Bên nhận tiếp nhận thông tin giá của bạn và phải xác nhận trạng thái phê duyệt của họ bằng cách trả về Xác 
nhận đồng bộ hóa giá. Trong kịch bản này, nhà bán lẻ phê duyệt mối quan hệ và thông tin giá. 
 

Lý tưởng là sử dụng rõ các thuật ngữ như Nguồn dữ liệu, bên nhận dữ liệu, Cơ sở dữ liệu nguồn, Cơ sở dữ liệu 
bên nhận; hoặc các thuật ngữ như Nhà cung cấp và Khách hàng. 
 

3.2. Xác nhận đồng bộ hóa giá 
 

3.2.1. Xác nhận đồng bộ hóa giá  – Mối quan hệ 
 

3.2.1.1.  Tổng quan 
 

http://gdd.gs1.org/GDD/public/codelists.asp
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Xác nhận quan hệ  “1” (Công ty A, một nhà sản xuất sôcôla, và công ty B, một nhà bán lẻ thực phẩm) từ Kịch bản 
1. Sự việc này diễn ra sau khi mối quan hệ đã được đồng bộ hóa với công ty B. Sau khi xem xét dữ liệu quan hệ, 
công ty B trả lời sự kiện này bằng cách gửi một xác nhận đồng bộ hóa giá với trạng thái “Đồng bộ hóa”. 
 

3.2.2. Xác nhận đồng bộ hóa giá  – đối với Loại giá (Giá giao dịch) 
 

3.2.2.1.  Tổng quan 
 

Xác nhận loại “12346” thể hiện giá giao dịch. Loại giá dành cho Quan hệ “1”:  Công ty A, một nhà sản xuất 
sôcôla, và công ty B, một nhà bán lẻ thực phẩm.  Sự việc này diễn ra sau khi mối quan hệ đã được đồng bộ hóa 
với công ty B. Sau khi xem xét dữ liệu, công ty B không đồng ý với nội dung dữ liệu, do đó trả lời bằng cách gửi 
một xác nhận đồng bộ hóa giá với trạng thái “Xem xét”. Bằng việc đưa ra trạng thái này, nhà bán lẻ cho phép 
thông tin cập nhật tiếp theo được đồng bộ hóa để sửa chữa dữ liệu. 
 

3.2.2.2.  Cấu trúc và dữ liệu của Xác nhận 
 

Xác phận phân đoạn quan hệ  
 

Bên nhận dữ liệu 

(Bên nhận dữ liệu) 

 
 
GLN của bên nhận thông điệp đồng bộ hóa giá giờ là bên gửi 
xác nhận. Trong ví dụ này, đó là công ty B, nhà bán lẻ thực 
phẩm.  GLN “0054321000003”. 
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Xác nhận phân đoạn quan hệ  

Nguồn dữ liệu (Nguồn dữ liệu)  GLN của bên gửi thông điệp đồng bộ hóa giá giờ sẽ là bên nhận 
xác nhận. Trong ví dụ này, đó là công ty A, nhà sản xuất sôcôla. 

GLN “0012345000003”. 

ID Xác nhận người tạo lập đơn nhất   

(Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá 
/Phân định người tạo lập đơn nhất) 

ID đơn nhất được ấn định bởi Nguồn dữ liệu để nhận 
biết xác nhận: 

“ZXCVB”. 

Xác nhận chủ nội dung  

(Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá 
/chủ nội dung) 

Tổ chức đưa ra Xác nhận ID người tạo lập đơn nhất. Trong kịch 
bản này, đó là công ty B, nhà bán lẻ thực phẩm.  GLN 
“0054321000003”. 

 ID Quan hệ người tạo lập đơn nhất 

(Phân định quan hệ đồng bộ hóa giá/ 
Phân định người tạo đơn nhất) 

Đây là quan hệ cung cấp ở cấp độ  tiêu đề của tài liệu 
đồng bộ hóa giá khởi tạo. 

Đối với kịch bản này, giá trị là  “1”. 

Quan hệ chủ nội dung  

(Phân định quan hệ đồng bộ hóa giá/ 
chủ nội dung)  

Nguồn cung cấp ID người tạo đơn nhất mối quan hệ. Đối với 
kịch bản này, đó là công ty A, GLN “0012345000003”. 

Phân định người tạo đơn nhất tài liệu đồng 
bộ hóa giá  

(Phân định tài liệu đồng bộ hóa giá 
/Phân định người tạo đơn nhất) 

Đây là ID đơn nhất, “Phân định tài liệu đồng bộ hóa 
giá” từ phân đoạn tiêu đề của tài liệu bắt đầu.   Đối với 
kịch bản này, giá trị là “2” 

Chủ nội dung tài liệu đồng bộ hóa giá 

(Phân định tài liệu đồng bộ hóa giá 
/Chủ nội dung) 

GLN cung cấp ID tài liệu giá . Đây là nguồn dữ liệu GLN.  Đối 
với kịch bản này, ta sẽ sử dụng Nguồn dữ liệu GLN 
”012345000003” 

Trạng thái xác nhận 

(Trạng thái xác nhận đồng bộ hóa giá) 

“Xem xét” 

Lý do xác nhận đồng bộ hóa giá  

Hành động cần thiết 

(hành động cần thiết) 

“Sửa đổi dữ liệu của bạn và gửi lại.” 

Mã lý do trạng thái 

(Mã lý do trạng thái xác nhận) 

“Giá không như thỏa thuận với .       “ 

Tên thuộc tính giá 

(Tên thuộc tính giá) 

Đây là hướng của thuộc tính quan tâm. 

/gdsn:Tài liệu đồng bộ hóa giá/Hạn định mô tả mặt hàng /Loại 
giá mặt hàng/thông tin về trị giá/trị giá/giá trị 

Giá trị thuộc tính giá 

(Giá trị thuộc tính giá) 

20 

Lý do xác nhận đồng bộ hóa giá  

Hành động cần thiết 

(hành động cần thiết) 

“Sửa đổi dữ liệu của bạn và gửi lại.” 

Mã lý do trạng thái 

(Mã lý do trạng thái xác nhận) 

“Ngày bắt đầu không như thỏa thuận với .       “ 
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Xác nhận phân đoạn quan hệ  

Tên thuộc tính giá 

(Tên thuộc tính giá) 

Đây là hướng của thuộc tính quan tâm. 

/gdsn:Tài liệu đồng bộ hóa giá/Hạn định mô tả mặt hàng /Loại 
giá mặt hàng/ngày bắt đầu hiệu lực loại giá/Thời gian bắt đầu 
hiệu lực 

Giá trị thuộc tính giá 

(Giá trị thuộc tính giá) 

<Đây là thời gian bắt đầu tính từ loại giá ở ngày hiện tại> 

ID người tạo lập đơn nhất phân đoạn Loại 
giá 

(Phân định phân đoạn loại giá mặt 
hàng/ Phân định người tạo đơn nhất)  

Đây là phân đoạn áp dụng trạng thái xác nhận.  Ở đây, lựa chọn 
phân đoạn quan hệ, điều kiện hay loại giá được xác định. 

Đối với kịch bản này, đó là phân đoạn Loại giá và giá trị là 
“12346”. 

Chủ nội dung phân đoạn Loại giá 

(Phân định phân đoạn loại giá mặt 
hàng/Chủ nội dung)  

Nguồn cung cấp ID người tạo lập đơn nhất phân đoạn. Đối với 
kịch bản này, đó là công ty A, GLN “0012345000003 

 

 

3.2.3. Hướng dẫn xác nhận đồng bộ hóa giá 
 

 

3.2.3.1.  Yêu cầu chung 
 

Xác nhận đồng bộ hóa giá được bắt đầu bởi bên nhận dữ liệu giá. Một xác nhận được yêu cầu với mọi đồng bộ 
hóa của phân đoạn loại giá và điều kiện. Xác nhận là tùy chọn đối với phân đoạn quan hệ. 
 

 

3.2.4. Tình trạng xác nhận đồng bộ hóa giá hợp lệ  

 
Bảng tổng hợp dưới dây liệt kê các tình trạng hợp lệ đối với xác nhận đồng bộ hóa giá cũng như hướng dẫn sử 
dụng chúng. 
 

Tình trạng Định nghĩa Thời điểm sử dụng/Thực hành tốt nhất 

Chấp nhận Thông báo được 
nhận và chưa có 
hành động nào 
được thực hiện  

Chứng tỏ rằng bên nhận đã nhận được dữ liệu. Không chỉ ra việc bên nhận có đồng 
ý với nội dung hay không. 

Chấp nhận cần luôn kéo theo tình trạng tiếp sau chỉ ra hành động của bên nhận sau khi 
xem xét dữ liệu. 

Chấp nhận nên được sử dụng nếu bên nhận không thể đưa ra tình trạng cụ thể hơn 
(xem xét, đồng bộ hay từ chối) trong một phạm vi thời gian. 

Xem xét Thông báo được 
nhận và không 
đồng ý với nội 
dung hoặc có vẻ 
không đúng  

Chứng tỏ rằng bên nhận đã nhận được dữ liệu, và bên nhận không đồng ý với nội dung. 

Bên cung cấp tình trạng này cũng cần đưa thêm thông tin để chỉ ra sự xung đột là gì. 
Điều này được cung cấp thông qua Lý do xác nhận đồng bộ hóa giá. 
Mã lý do chỉ có thể được đưa ra cho tình trạng “Xem xét”. 

Đồng bộ hóa Hàm ý thực hiện 
trong hệ thống phụ 
trợ của bên nhận dữ 
liệu  

Thông tin được tiếp nhận và bên nhận đồng ý với nội dung. 
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Tình trạng Định nghĩa Thời điểm sử dụng/Thực hành tốt nhất 

Từ chối Sử dụng bởi bên nhận 
dữ liệu để từ chối các 
điều khoản của một phân 
đoạn thông báo giá cụ 
thể hoặc để chấm dứt 
quan hệ đối tác thương 
mại  

Đối với mối quan hệ: 

Bên nhận không mong muốn nhận bất kỳ thông tin giá cả nào từ 
nguồn.  

Đối với điều kiện hoặc loại giá: Không nên sử dụng từ chối đối với 
điều kiện hay loại giá.  (Thay vào đó nên sử dụng xem xét.) 

<Không trả lời> Thể hiện việc không có 
tính trạng xác nhận 

 
Tình trạng <Không trả lời> 
ngăn ngừa việc đồng bộ 
hóa tiếp theo loại giá hoặc 
điều kiện liên quan . 

Đối với mối quan hệ:  <Không trả lời> là một tình trạng hợp lệ đối với 
phân đoạn quan hệ.  Đồng bộ hóa tất cả các loại giá và điều kiện liên 
quan sẽ tiếp tục đối với Mối quan hệ ở trạng thái <Không trả lời>.  Việc 
cập nhật bản thân mối quan hệ không thể được đồng bộ hóa khi ở trong 
tình trạng không có phản hồi. 

Đối với điều kiện hoặc loại giá:   Trên thực tế không nên sử dụng hành 
động không trả lời khi tiếp nhận điều kiện hoặc loại giá. Tình trạng này 
sẽ ngăn ngừa việc cập nhật tiếp theo cho phân đoạn điều kiện hay loại 
giá đã có.  Tình trạng <Không trả lời> chỉ ra cho nguồn dữ liệu thông tin 
giá rằng bên nhận chưa nhận được dữ liệu. 

bo 

3.2.5. Trình tự xác nhận 
 

Các kịch bản dưới đây phác thảo trình tự cung cấp tình trạng xác nhận về thông tin giá. Các kịch bản thể 
hiện trình tự cho tình trạng tích cực đối với điều kiện và loại giá. Trong khi trình tự tương tự cũng có thể áp 
dụng cho mối quan hệ, và bên nhận dữ liệu không cần xác nhận thông tin về mối quan hệ. 

 
Bảng 3-1 Trình tự thông tin về giá  
 

 Mã hành động 

 Bổ sung/ Thay đổi / Sửa chữa Xóa 

Tình trạng Cách 1 Cách 2 Cách 1 Cách 2 Cách 3 

<Không trả lời> Bước 0 Bước 0 Bước 0 Bước 0 Bước 0 

Chấp nhận Bước 1  Bước 1   

Xem xét      

Đồng bộ hóa Bước 2 Bước 1 Bước 2 Bước 1  

Từ chối      

 

Bổ sung/thay đổi/sửa chữa Cách 1: 
 

■  Tại thời điểm phân đoạn được đồng bộ hóa, phân đoạn sẽ có tình trạng <Không trả lời>. (Bước 0) 
 

■  Bên nhận phân đoạn tự động tạo tình trạng Chấp nhận để chỉ ra việc dữ liệu được nhận.  (Bước 1) 
 

■  Bên nhận phân đoạn xem xét nội dung và đưa ra tình trạng kết quả Xem xét, Đồng bộ hay Từ chối. 
(Bước 2) 

 

Bổ sung/thay đổi/sửa chữa Cách 2: 
 

■  Tại thời điểm phân đoạn được đồng bộ hóa, phân đoạn sẽ có tình trạng <Không trả lời>. (Bước 0) 
 

■  Bên nhận phân đoạn xem xét nội dung và đưa ra tình trạng kết quả Xem xét, Đồng bộ hay Từ chối. 
(Bước 1) 

 
Xóa Cách 1 và 2: 
 

Tương tự như các cách Bổ sung/Thay 
đổi/Sửa chữa. 
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Xóa cách 3: 
 

■  Tại thời điểm phân đoạn được đồng bộ hóa, phân đoạn sẽ có tình trạng <Không trả lời>. (Bước 0) 
 

■  Bên nhận không cần làm gì thêm. Bên nhận không thể nhận thêm thông tin giá trong phân đoạn đó 
nên nó buộc phải trả về câu trả lời tích cực. 

     Chú thích: Nguyên tắc trình tự này không thay đổi trong trường hợp đồng bộ hóa dữ liệu tải ban 

đầu, tải lại, gửi lại hay bắt đầu lại. 

 
Trong khi kịch bản ở trên vạch ra tình trạng “Đồng bộ hóa” thì các lựa chọn tương tự cũng áp dụng cho 
tình trạng Xem xét hay Từ chối. Tình trạng cuối cùng từ nhà bán lẻ về loại giá hay điều kiện bất kỳ cần 
phải là Xem xét, Đồng bộ hóa hoặc Từ chối. 
 

3.3. Hệ số làm tròn, Thời điểm thông báo giá và Chiếu khấu Trung 
tâm phân phối trên phạm vi một phần 
 

3.3.1. Kịch bản kinh doanh  #1 
 

Công ty A, nhà sản xuất sôcôla, có quan hệ đồng bộ hóa giá GDSN hiện hành với Công ty B, nhà bán lẻ 
thực phẩm. Trong kịch bản này, Công ty A là bên cung cấp thông tin còn công ty B là bên tiếp nhận dữ 
liệu riêng. 
 

Hiện giờ Công ty A và Công ty B thống nhất áp dụng thời gian thông báo về giá là 28 ngày (4 tuần), hệ số 
làm tròn là 4 chữ số bên phải của dấu thập phân và thống nhất rằng các sản phẩm trong Nhóm thương 
phẩm của Công ty A “COF1” và “RIC2” sẽ trừ  5% chiết khấu (giảm giá) khi cung cấp cho Trung tâm phân 
phối  (DC) của Công ty B. 

 
Bước 1: 
 

Công ty A trao đổi với Công ty B về thời điểm thông báo giá, hệ số làm tròn và chiết khấu DC trên phạm 
vi một phần thông qua GDSN. Điều này được thực hiện bằng việc Công ty A tạo lập ba điều kiện mới với 
Cơ sở dữ liệu nguồn của họ kèm theo quan hệ đồng bộ hóa giá hiện hành với Công ty B. 
 
Bước 2: 
 

Khi đó, Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A gửi thông điệp đồng bộ hóa giá đến Cơ sở dữ liệu bên nhận 
của Công ty B. Trong kịch bản này, thông điệp đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm Tiêu đề đồng bộ hóa giá, 
phần này phải đi kèm với từng thông điệp đồng bộ hóa giá, và ba phân đoạn điều kiện sẽ chứa chi tiết về 
thời điểm thông báo giá, chi tiết về hệ số làm tròn và chi tiết chiết khấu trên phạm vi một phần. Thông 
điệp đồng bộ hóa giá thu được sẽ như sau:  
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Bảng 3-2 
 

Tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá  

(Tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Bên cung cấp thông tin  

(Bên cung cấp thông tin) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty A. 
“0012345000003”  . 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty B. 
“0054321000003”. 

Loại tài liệu giá 

(Loại tài liệu giá) 

Một giá trị mã được ấn định bởi Công ty A hoặc bởi Cơ sở dữ liệu nguồn 

để chỉ cho Công ty B  ứng dụng dự kiến hoặc mục đích gửi thông tin chứa 

trong Thông điệp đồng bộ hóa giá.    Công ty B có thể sử dụng giá trị này 

để xác định cách thức xử lý thông tin trong thông báo. Với kịch bản này, 

đó là tải ban đầu thông tin trong thông báo vì vậy giá trị mã sẽ là “Tải_ban 

đầu” 

ID thông điệp đồng bộ hóa 

giá (Phân định tài liệu đồng 

bộ hóa giá) Số phân định 

đơn nhất (Phân định người 

tạo đơn nhất) Bên cung cấp 

thông tin (Chủ nội dung) 

Một ID đơn nhất được ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để xác định từng 

trường hợp của Thông điệp đồng bộ hóa giá gửi đến từ Cơ sở dữ liệu 

nguồn của Công ty A đến Cơ sở dữ liệu bên nhận  của Công ty B.  ID này 

đơn nhất cho quan hệ đồng bộ hóa giá giữa các trụ sở chính của Công ty 

A và các trụ sở chính của Công ty B.  ID của thông báo giá cần có hai giá 

trị, một số phân định thứ tự duy nhất cho thông báo GLN của Công ty A. 

Đối với kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “00000001”  như số phân định 

thứ tự đơn nhất  và “0012345000003”  là GLN của bên cung cấp thông 

tin. 

ID mối quan hệ (Phân định 

quan hệ đồng bộ hóa giá) Số 

phân định đơn nhất (Phân 

định người tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (Chủ 

nội dung) 

Một ID đơn nhất được ấn định bởi Công ty A để nhận biết thông báo này áp 
dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá nào giữa Công ty A và Công ty B. ID 
quan hệ cần hai giá trị, một số phân định đơn nhất cho quan hệ và GLN của 
Công ty A. Đối với kịch bản này, chỉ có quan hệ đồng bộ hóa giá giữa Công 
ty A và Công ty B tồn tại trước vì vậy ta sẽ sử dụng giá trị “1” như số phân 
định đơn nhất cho mối quan hệ tồn tại trước và “0012345000003”   là GLN 
của bên cung cấp thông tin. 

Bảng 3-3 
 

Phân đoạn điều kiện #1 

(Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

ID điều kiện (Phân định điều kiện 

đồng bộ hóa giá) Số phân định 

đơn nhất (Phân định người tạo 

đơn nhất) Bên cung cấp thông tin 

(Chủ nội dung) 

Một ID đơn nhất được ấn định bởi Công ty A để nhận biết điều kiện 
cụ thể này. ID này là đơn nhất với Công ty A. ID điều kiện cần có hai 
giá trị, một số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của 
Công ty A. Đối với kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “C00001” là số 
phân định điều kiện đơn nhất và  “0012345000003” là GLN của bên 
cung cấp thông tin. 

Mã hành động điều kiện 

(Mã hành động điều kiện) 

Một giá trị mã được ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B 
tính chất hành động cần thực hiện đối với phân đoạn điều kiện cụ thể 
này. Trong kịch bản này, đây là bổ sung ban đầu của điều kiện này, vì 
vậy giá trị sẽ là “ADD”. 

Trình tự áp dụng điều kiện 

(Trình tự áp dụng điều kiện) 

Một giá trị được ấn định bởi Công ty A, giá trị này xác định thứ tự theo 
đó loại điều kiện ‘chiết khấu’ hoặc  ‘phí’ được áp dụng trong quá trình 
tính toán giá hóa đơn thuần. Đối với kịch bản này, vì điều kiện này 
không thuộc loại điều kiện ‘chiết khấu’ hoặc  ‘phí’ nên không cần giá trị. 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

 

Phân đoạn điều kiện #1 

(Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

Mô tả điều kiện 

(Mô tả điều kiện) 

Bản Đoạn mô tả do Công ty A ấn định để mô tả thêm về Loại điều kiện. Đối với kịch 

bản này, ta sẽ sử dụng mô tả “Thời gian kéo dài thông báo giá” 

Loại điều kiện 

(Loại điều kiện) 

Giá trị mã do Công ty A ấn định để nhận biết tính chất của điều kiện. Đối với kịch 

bản này, ta gửi thông tin về khoảng thời gian mà Công ty A phải cung cấp cho Công 

ty B trước khi điều kiện hoặc giá có hiệu lực đối với ứng dụng, vì vậy giá trị mã sẽ là 

“Thời gian_kéo dài_thông báo_giá” 

Ngày tháng bắt 
đầu hiệu lực của 
điều kiện  

(thời điểm bắt đầu 
hiệu lực) 

Ngày tháng và thời gian do công ty A ấn định để chỉ cho Công ty B biết thời điểm 

điều kiện thông báo giá có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với 

kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện tại áp dụng ở định dạng 

sau đây 

“YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày 
tháng bắt đầu hiệu 
lực 

(Mã Bối cảnh ngày 
tháng bắt đầu hiệu 
lực) 

Giá trị mã do Công ty A ấn định chỉ ra ngày tháng bắt đầu hiệu lực điều kiện đối với  

một bối cảnh cụ thể. Trong kịch bản này, thời gian kéo dài thông báo giá sẽ có hiệu 

lực kể từ ngày bắt đầu hiệu lực, tuy nhiên, trong ví dụ này ta sẽ sử dụng giá trị mã 

“Ngày_đặt hàng_đầu tiên” 

Ngày tháng hết 
hiệu lực điều kiện 

(thời điểm hết hiệu 
lực) 

Ngày tháng và thời gian do công ty A ấn định để chỉ cho Công ty B biết thời điểm 

điều kiện thông báo giá ngừng áp dụng đối với quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối 

với kịch bản này, ta sẽ không quy định ngày tháng kết thúc, vì vậy không cần sử 

dụng giá trị nào. 

Giá trị/Lượng điều 
kiện 

(Giá trị điều kiện) 

Giá trị do Công ty A ấn định để chỉ ra lượng thực tế hoặc phép đo ấn định cho 

điều kiện thời gian bắt đầu thông báo giá. Đối với kịch bản này, ta muốn truyền 

đạt thời gian kéo dài thông báo giá là 28 ngày, ta sẽ sử dụng giá trị “28” 

Giá trị điều kiện 

UOM (đơn vị đo) 

Giá trị mã do Công ty A ấn định để chỉ ra cơ sở đưa ra giá trị mã. Đối với kịch bản 

này, cho rằng ta muốn truyền đạt thời gian kéo dài thông báo giá là 28 ngày, ta sẽ 

sử dụng giá trị “NGÀY” 

Loại giá trị điều kiện 
(Loại giá trị điều 
kiện) 

Giá trị mã do Công ty A ấn định để chỉ ra cách thức giá trị điều kiện được phân loại. 

Đối với kịch bản này, cho rằng ta muốn truyền đạt thời gian kéo dài thông báo giá 

là 28 ngày, ta sẽ sử dụng giá trị mã “GIÁ TRỊ”  

 

Bảng 3-4 
 

Phân đoạn điều kiện #2 

(Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

ID điều kiện  (Phân định điều kiện đồng bộ 

hóa giá) Số phân định đơn nhất (Phân định 

người tạo đơn nhất) Bên cung cấp thông tin 

(Chủ nội dung)  

Một ID đơn nhất được ấn định bởi công ty A để nhận biết điều kiện 
cụ thể này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện đòi hỏi 
hai giá trị, số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của 
công ty A. Đối với kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “C00002” là 
số phân định điều kiện đơn nhất và “0012345000003” là GLN của 
bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động điều kiện 

(Mã hành động điều kiện) 

Một giá trị mã được ấn định bởi công ty A để chỉ cho công ty B biết 
tính chất của hành động cần thực hiện cho phân đoạn điều kiện cụ 
thể này. Đối với kịch bản này, đây là bổ sung ban đầu điều kiện 
này nên giá trị sẽ là “ADD”. 
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Phân đoạn điều kiện #2 

(Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

Trình tự áp dụng điều kiện 

(Trình tự áp dụng điều kiện) 

Giá trị được ấn định bởi Công ty A xác định đơn hàng áp dụng loại điều kiện ‘chiết 
khấu’ hoặc ‘phí’ trong quá trình tính giá thuần trên hóa đơn. Đối với kịch bản này, vì 
điều kiện này không thuộc loại điều kiện ‘chiết khấu’ hoặc ‘phí’ nên không cần giá trị 

Mô tả điều kiện 

(Mô tả điều kiện) 

Đoạn mô tả được ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại điều kiện. Đối với kịch 

bản này, ta sẽ sử dụng mô tả “hệ số làm tròn” 

Loại điều kiện 

(Loại điều kiện) 

Giá trị mã được ấn định bởi công ty A để nhận biết tính chất của điều kiện. Đối với 

kịch bản này, ta gửi thông tin về khoảng thời gian mà công ty A phải cung cấp cho 

Công ty B trước khi trước khi điều kiện hoặc giá trở nên có hiệu lực áp dụng, vì vậy 

giá trị mã sẽ là “Hệ số_Làm tròn” 

Ngày tháng bắt đầu hiệu 
lực của điều kiện  

(thời điểm bắt đầu hiệu lực) 

Ngày tháng và thời gian được ấn định bởi Công ty A để cho công ty B biết thời điểm 
điều kiện Hệ số làm tròn có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với 
kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện tại áp dụng với định dạng 
sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày tháng bắt 
đầu hiệu lực 

(Mã Bối cảnh ngày tháng 
bắt đầu hiệu lực) 

Giá trị mã do Công ty A ấn định chỉ ra ngày tháng bắt đầu hiệu lực điều kiện đối với  

một bối cảnh cụ thể. Trong kịch bản này, thời gian hệ số làm tròn sẽ có hiệu lực kể 

từ ngày bắt đầu hiệu lực, tuy nhiên, trong ví dụ này ta sẽ sử dụng giá trị mã 

“Ngày_đặt hàng_đầu tiên”  

Ngày tháng hết hiệu lực 
điều kiện 

(thời điểm hết hiệu lực) 

Ngày tháng và thời gian do công ty A ấn định để chỉ cho Công ty B biết thời điểm 

điều kiện thông báo giá ngừng áp dụng đối với quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối 

với kịch bản này, ta sẽ không quy định ngày tháng kết thúc, vì vậy không cần sử 

dụng giá trị nào. 

Giá trị/Lượng điều kiện 

(Giá trị điều kiện) 

Giá trị do Công ty A ấn định để chỉ ra lượng thực tế hoặc phép đo ấn định cho hệ số 

làm tròn. Đối với kịch bản này, ta muốn truyền đạt hệ số làm tròn là bốn chữ số phía 

bên phải dấu thập phân, ta sẽ sử dụng giá trị “4”  

Giá trị điều kiện UOM (đơn 

vị đo) 

Giá trị mã do Công ty A ấn định để chỉ ra cơ sở đưa ra giá trị mã. Đối với kịch bản 

này, cho rằng ta muốn truyền đạt hệ số làm tròn là 4, không cần sử dụng giá trị. 

Loại giá trị điều kiện (Loại giá 
trị điều kiện) 

Giá trị mã do Công ty A ấn định để chỉ ra cách thức giá trị điều kiện được phân loại. 
Đối với kịch bản này, cho rằng ta muốn truyền đạt hệ số làm tròn là 4, ta sẽ sử 
dụng giá trị mã “GIÁ TRỊ”  
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Phân đoạn điều kiện #3 

(Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

ID điều kiện  (Phân định điều kiện đồng 

bộ hóa giá) Số phân định đơn nhất 

(Phân định người tạo đơn nhất) Bên 

cung cấp thông tin (Chủ nội dung)  

Một ID đơn nhất được ấn định bởi công ty A để nhận biết điều kiện 

cụ thể này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện đòi hỏi 

hai giá trị, số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của 

công ty A. Đối với kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “C00555” là 

số phân định điều kiện đơn nhất và “0012345000003” là GLN của 

bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động điều kiện 

(Mã hành động điều kiện) 

Một giá trị mã được ấn định bởi công ty A để chỉ cho công ty B biết 

tính chất của hành động cần thực hiện cho phân đoạn điều kiện cụ 

thể này. Đối với kịch bản này, đây là bổ sung ban đầu điều kiện này 

nên giá trị sẽ là “ADD”. 

Trình tự áp dụng điều kiện 

(Trình tự áp dụng điều kiện) 

Giá trị được ấn định bởi Công ty A xác định đơn hàng áp dụng loại 

điều kiện ‘chiết khấu’ hoặc ‘phí’ trong quá trình tính giá thuần trên 

hóa đơn. Đối với kịch bản này, vì điều kiện này thuộc loại điều kiện 

‘chiết khấu’ nên giá trị sẽ là “2” 

Mô tả điều kiện 

(Mô tả điều kiện) 

Đoạn mô tả được ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại điều 

kiện. Đối với kịch bản này, ta sẽ sử dụng mô tả “DC Chiết khấu cho 

một phần phạm vi” 

Loại điều kiện 

(Loại điều kiện) 

Giá trị mã được ấn định bởi công ty A để nhận biết tính chất của điều 

kiện. Đối với kịch bản này, ta gửi thông tin về chiết khấu sẽ áp dụng 

cho một phần phạm vi sản phẩm do công ty A cung cấp cho Công ty 

B, vì vậy giá trị mã sẽ là “Chiết khấu” 

Ngày tháng bắt đầu hiệu lực của điều 
kiện  

(thời điểm bắt đầu hiệu lực) 

Ngày tháng và thời gian được ấn định bởi Công ty A để cho công ty 

B biết thời điểm điều kiện Hệ số làm tròn có hiệu lực đối với quan 

hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với kịch bản này, ta sẽ sử dụng 

ngày tháng và thời gian hiện tại áp dụng với định dạng sau 

“YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày tháng bắt đầu hiệu lực 

(Mã Bối cảnh ngày tháng bắt đầu hiệu 
lực) 

Giá trị mã do Công ty A ấn định chỉ ra ngày tháng bắt đầu hiệu lực 

điều kiện đối với  một bối cảnh cụ thể. Trong kịch bản này, thời gian 

chiết khấu sẽ có hiệu lực kể từ ngày bắt đầu hiệu lực, tuy nhiên, 

trong ví dụ này ta sẽ sử dụng giá trị mã “Ngày_đặt hàng_đầu tiên” 

Ngày tháng hết hiệu lực điều kiện 

(thời điểm hết hiệu lực) 

Ngày tháng và thời gian do công ty A ấn định để chỉ cho Công ty B 

biết thời điểm điều kiện chiết khấu ngừng áp dụng đối với quan hệ 

đồng bộ hóa giá của họ. Đối với kịch bản này, ta sẽ không quy định 

ngày tháng kết thúc, vì vậy không cần sử dụng giá trị nào. 

Giá trị/Lượng điều kiện 

(Giá trị điều kiện) 

Giá trị do Công ty A ấn định để chỉ ra lượng thực tế hoặc 
phép đo ấn định cho điều kiện chiết khấu. Đối với kịch bản 
này, ta sẽ sử dụng giá trị “5” 

Giá trị điều kiện UOM (đơn vị đo) Giá trị mã do Công ty A ấn định để chỉ ra cơ sở đưa ra giá trị mã. 
Đối với kịch bản này, cho rằng ta muốn truyền đạt chiết khấu là 
5%, không cần sử dụng giá trị 
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Con 

Phân đoạn điều kiện #3 

(Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

Loại giá trị điều kiện (Loại giá trị 
điều kiện) 

Giá trị mã do Công ty A ấn định để chỉ ra cách thức giá trị điều kiện được phân 

loại. Đối với kịch bản này, cho rằng ta muốn truyền đạt chiết khấu 5%, ta sẽ 

sử dụng giá trị mã “PHẦN TRĂM”  

Mã phương pháp phân phối  

(Mã phương pháp phân phối ) 

Giá trị mã do Công ty A ấn định để chỉ ra cho Công ty B điều kiện 5% đề cập 

đến các mặt hàng được cung cấp cho Trung tâm phân phối của công ty B (trái 

ngược với các phương pháp cung cấp khác, như ‘trực tiếp đến kho’ sẽ không 

áp dụng chiết khấu) 

Đối với kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị mã “DC” 

Mã ID nhóm thương phẩm 

(Mã phân định nhóm thương phẩm) 

1 hoặc nhiều giá trị mã được ấn định bởi Công ty A để chỉ cho công ty B rằng 

mặt hàng được chiết khấu 5% DC chỉ là những mặt hàng nằm trong ID nhóm 

thương phẩm xác định của Công ty A. 

Đối với kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị mã “COF1” và “RIC2” 

 

Bước 3: 
 

Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B thông báo cho Công ty B về các điều kiện mới. Công ty B xem xét 
thông tin do Công ty A gửi và phải xác nhận tình trạng phê duyệt bằng cách trả lại thông báo xác nhận 
đồng bộ hóa giá thông qua Cơ sở dữ liệu người nhận của họ. Trong kịch bản này, Công ty B chấp nhận 
thời gian kéo dài thông báo giá là 28 ngày. 

 
Bước 4: 
 

Sau đó, Cơ sở dữ liệu bên nhận đối với Công ty B sẽ gửi thông báo xác nhận đồng bộ hóa giá đến Cở sở 
dữ liệu nguồn của Công ty Ba. Trong kịch bản này, thông báo xác nhận đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm phần 
tiêu đề Xác nhận đồng bộ hóa giá, tiêu đề này phải kèm theo từng phân định thông báo xác nhận đồng bộ 
hóa giá, phân định thông điệp đồng bộ hóa giá, phân định quan hệ đồng bộ hóa giá và xác nhận phân 
đoạn đồng bộ hóa giá đối với điều kiện thời gian kéo dài thông báo giá. Thông điệp đồng bộ hóa giá thu 
được sẽ như sau: 

 
Bảng 3-5 
 

Tiêu đề xác nhận đồng bộ hóa giá 

(Xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Bên nhận dữ liệu cá nhân 

(Bên nhận dữ liệu) 

GLN của trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần phù hợp với GLN dữ 
liệu cá nhân bên tiếp nhận trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà 
thông báo xác nhận được gửi. Đối với kịch bản này, giá trị sẽ là 
“0054321000003”. 

Bên cung cấp thông tin 

(Nguồn dữ liệu) 

GLN của trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần phù hợp với GLN 
của bên cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà 
thông báo xác nhận được gửi đến. Đối với kịch bản này, giá trị sẽ là 
“0012345000003”  . 
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Bảng 3-6 
 

Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá 

(Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(Phân định người tạo đơn 
nhất) 

ID liên tục đơn nhất được ấn định bởi Cơ sở dữ liệu bên tiếp nhận để phân 
định từng trường hợp thông báo xác nhận đồng bộ hóa giá được gửi từ  cơ sở 
dữ liệu bên nhận của Công ty B đến Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A. ID 
này là duy nhất và liên tục đối với quan hệ đồng bộ hóa giá giữa các trụ sở 
chính của Công ty A và các trụ sở chính của Công ty B. Đối với kịch bản này 
ta sẽ sử dụng giá trị “C00000001” 

Bên cung cấp thông tin (Chủ 
nội dung) 

GLN của trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần phù hợp với GLN dữ liệu cá 
nhân của bên tiếp nhận thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông 
báo xác nhận được gửi đến. Đối với kịch bản này, giá trị sẽ là “0054321000003” 

 

Bảng 3-7 
 

Phân định quan hệ đồng bộ hóa giá 

(Phân định quan hệ đồng bộ hóa giá)  

Số phân định đơn nhất 
(Phân định người tạo đơn 
nhất) 

ID được ấn định bởi Công ty A để phân định thông báo này áp dụng quan hệ đồng bộ 
hóa giá nào giữa Công ty A và Công ty B. Giá trị này cần khớp với ID quan hệ trong 
tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông báo xác nhận được gửi đến. Đối với 
kịch bản này, giá trị sử dụng “1” là số phân định đơn nhất cho quan hệ tồn tại trước 
đó và “0012345000003” là GLN của bên cung cấp thông tin. 

Bên cung cấp thông tin (Chủ 
nội dung) 

GLN của trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần phù hợp với GLN dữ liệu cá 
nhân của bên tiếp nhận thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà 
thông báo xác nhận được gửi đến. Đối với kịch bản này, giá trị sẽ là 
“0054321000003” 

 

Table 3-8 
 

Thông điệp đồng bộ hóa giá ID 

(Phân định tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(Phân định người tạo đơn nhất) 

ID đơn nhất được ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để phân định từng trường hợp 
Thông điệp đồng bộ hóa giá được gửi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A đến Cơ 
sở dữ liệu bên nhận của Công ty B. Giá trị này cần khớp với ID thông điệp đồng bộ 
hóa giá trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông báo xác nhận được gửi 
đến. Đối với kịch bản này, giá trị sử dụng là “00000001” 

Bên cung cấp thông tin (Chủ 
nội dung) 

GLN của trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần phù hợp với GLN GLN của bên 
cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông báo xác nhận 
được gửi đến. Đối với kịch bản này, giá trị sẽ là “0012345000003”  . 

Cần được điền  

3.3.2. Kịch bản kinh doanh #2 – Định giá trên cơ sở thành phần bối 
cảnh cụ thể  
 

Công ty A, một nhà sản xuất sôcôla, đã có quan hệ đồng bộ hóa giá GDSN trước đó với công ty B, nhà 
bán lẻ tạp hóa. Trong kịch bản này, Công ty A là bên cung cấp thông tin còn Công ty B là bên tiếp nhận 
dữ liệu cá nhân. 
 

Công ty A dự định thiết lập giá gốc cho một mặt hàng mới là kem sôcôla. Kem cũng thu hút chiết khấu 
thêm cho tất cả các đơn hàng và chiết khấu backhaul nếu thu được từ cổng nhà máy. Thỏa thuận về 
cung cấp được thiết lập gồm các thành phần sau đây: 
 

■  Giá gốc = $10.00 một thùng 
 
□ Phương thức phân phối không được quy định 
 
□ Giá gốc chỉ áp dụng cho các Bang New South Wales và Victoria 
 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

■  Chiết khấu thêm 2% áp dụng cho tất cả các đơn hàng 
 
□ Phương thức phân phối không được quy định 
 
□ Chiết khấu thêm áp dụng cho các Bang New South Wales và Victoria 
 
□ Chiết khấu thêm áp dụng cho giá gốc là $10.00 một thùng 
 
□ Chiết khấu thêm được tính từ giá gốc 
 
■  Chiết khấu Backhaul là $0.50 một thùng theo bối cảnh cụ thể  
 
□ Chiết khấu Backhaul chỉ áp dụng cho phương thức phân phối là tại cổng nhà máy 
 
□ Chiết khấu Backhaul áp dụng cho các Bang New South Wales và Victoria 
 
□ Chiết khấu Backhaul áp dụng cho giá gốc là $10.00 một thùng 
 
□ Chiết khấu Backhaul được tính từ giá gốc 

 

Bước 1: 
 

Công ty A thông báo giá gốc và chiết khấu cho Công ty B thông qua GDSN. Điều này được thực hiện bởi 
Công ty A tạo ra loại giá mới cho GTIN thùng với Cơ sở dữ liệu nguồn của chúng. Các loại giá mới sẽ 
kèm theo quan hệ đồng bộ hóa giá hiện tại với Công ty B. 

 
Bước 2: 
 

Sau đó, cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A gửi đi thông điệp đồng bộ hóa giá đến Cơ sở dữ liệu bên 
nhận của Công ty B. Trong kịch bản này, thông điệp đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm Tiêu đề đồng bộ hóa 
giá, tiêu đề này phải kèm theo từng thông điệp đồng bộ hóa giá, một số hạn định mặt hàng và ba phân 
đoạn loại giá bao gồm giá gốc và hai chiết khấu kèm theo giá gốc. Thông điệp đồng bộ hóa giá thu được 
sẽ như sau: 
 

Tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá  

(tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Bên cung cấp thông tin  

(Bên cung cấp thông tin) 

GLN của trụ sở chính của Công ty A. 
“0012345000003” . 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(Bên tiếp nhận dữ liệu riêng) 

GLN của trụ sở chính của Công ty B. 
“0054321000003”. 

 

Tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá  

(tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Loại tài liệu giá 

(Loại tài liệu giá) 

Giá trị mã được ấn định bởi Công ty A hoặc Cơ sở dữ liệu nguồn để cho 
Công ty B biết sử dụng dự kiến hoặc mục đích của việc gửi thông tin trong 
Thông điệp đồng bộ hóa giá. 

Công ty B có thể sử dụng giá trị này để xác định cách thức xử lý thông tin 
trong thông báo. Đối với kịch bản này, đây là lần đầu tải thông tin trong thông 
báo nên giá trị mã sẽ là “INITIAL_LOAD” 

ID thông điệp đồng bộ hóa giá 

(Tài liệu đồng bộ hóa giá) 

  Số phân định đơn nhất 
(Phân định người tạo đơn nhất) 

  Bên cung cấp thông tin (Chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để phân định từng trường hợp 
Thông điệp đồng bộ hóa giá được gửi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty 
A cho Cở sở dữ liệu bên nhận của Công ty B. ID này là đơn nhất cho quan 
hệ đồng bộ hóa giá giữa Công ty A và Công ty B. ID thông báo giá cần có 
hai giá trị, số phân định đơn nhất liên tục cho thông báo và GLN của Công ty 
A. Đối với kịch bản này ta sẽ dùng giá trị “00000003” như số thứ tự phân 
định đơn nhất và “0012345000003” là GLN của bên cung cấp thông tin. 

ID quan hệ 

(Phân định quan hệ đồng bộ hóa giá) 

  Số phân định đơn nhất 
(Phân định người tạo đơn nhất) 

  Bên cung cấp thông tin (Chủ nội 
dung)  

 

ID đơn nhất được ấn định bởi công ty ty để phân định quan hệ đồng bộ hóa 
giá nào thông báo này áp dụng giữa công ty A và công ty B. ID quan hệ cần 
có hai giá trị, một số phân định đơn nhất cho quan hệ và GLN của Công ty A. 
Đối với kịch bản này, quan hệ đồng bộ hóa giá duy nhất giữa Công ty A và 
Công B đã có nên ta sẽ sử dụng giá trị “1” là số phân định đơn nhất cho môi 
quan hệ đã có và  “0012345000003” là GLN của bên cung cấp thông tin. 
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Số hạn định mô tả vật phẩm (Viện dẫn vật phẩm theo catalog) 

(Số hạn định mô tả vật phẩm) 

GTIN 

(gtin) 

GTIN phân bổ cho thương phẩm theo danh mục, trong kịch bản này sẽ là 
GTIN của thùng kem sôcôla, vì thế ta sẽ dùng giá trị “09212345000005” 

Nguồn dữ liệu 

(Nguồn dữ liệu) 

GLN của nguồn dữ liệu thương phẩm trong danh mục có thông tin về giá 
kèm theo. Bên cung cấp thông tin về giá có thể khác với nguồn dữ liệu về 
thông tin thương phẩm. Trong kịch bản này Bên cung cấp thông tin về giá 
chính là nguồn dữ liệu về thông tin thương phẩm, vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“0012345000003” 

Mã nước thị trường mục tiêu 

(Mã nước thị trường mục tiêu) 

Mã nước thị trường mục tiêu là mã nước ISO 3166_1 của thương phẩm 
trong danh mục. Trong kịch bản này thị trường mục tiêu của  thương phẩm là 
Úc, vì thế ta sẽ dùng giá trị “036” 

 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #1 (Giá gốc) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá 

(Số phân định phân đoạn loại giá 
vật phẩm) 

  Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

  Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để nhận biết loại giá thương phẩm cụ thể 
này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá đòi hỏi hai giá trị, đó là Số 
phân định đơn nhất cho Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  kịch 
bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P00001” làm số phân định loại giá đơn nhất 
và “0012345000003” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ cho Công ty B biết tính chất của 
hành động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  
kịch bản này, đó là bổ sung đầu tiên của loại giá này, vì thế giá trị sẽ là 
“ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để xác định tính chất của loại giá thương 
phẩm. Đối với kịch bản này, ta gửi đi thông tin về giá gốc của thương 
phẩm. Giá gốc còn được gọi là Giá trên danh mục, vì thế giá trị mã sẽ là 
"Giá trên danh mục" 

Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 

Phần lời mô tả của Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Nó có thể được sử 
dụng như phân loại con bổ sung của loại giá. Đối với kịch bản này ta sẽ sử 
dụng “Giá gốc” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp 
dụng trong quá trình tính giá trên hóa đơn thuần. Đối với  kịch bản này, vì 
Loại giá này là điểm khởi đầu cho tính toán giá hóa đơn thuần và đây không 
phải là Loại giá ‘chiết khấu' hay 'chi phí’, do đó giá trị sẽ là “1”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty 
A và Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng, Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp 
phân phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích tại sao 
xảy ra hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, 
Loại giá đi kèm với việc đưa vào một thương phẩm mới, do đó giá trị sẽ là 
“NI” 

Mã phân vùng thị trường mục tiêu giá 

(phân vùng thị trường mục tiêu giá) 

Mã phân vùng thị trường mục tiêu giá là mã phân vùng quốc gia ISO 3166_2 
dùng để chỉ ra sự phân vùng theo địa lý−chính trị mà Loại giá được áp dụng. 
Trong kịch bản này giá gốc áp dụng ở bang New South Wales và Victoria, vì 
thế ta sử dụng các giá trị lặp lại “AU-VI, AU-NS” 

Nơi hàng đi 

(chuyến hàng đi từ) 

GLN của địa điểm ban đầu từ đó hàng hóa sẽ được chuyển đi. Đối với kịch 
bản này địa điểm ban đầu không được quy định, do đó không yêu cầu giá trị 
nào. 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

Nơi hàng đến 

(chuyến hàng đến) 

GLN của điểm đến ở đó hàng hóa sẽ được chuyển tới. Đối với kịch bản 
này điểm đến không được quy định, do đó không yêu cầu giá trị nào. 

 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #1 (Giá gốc) 

(Loại giá thương phẩm) 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 

Ngày, giờ ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B thời điểm giá gốc 
cho thương phẩm sẽ có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá. Đối với  
kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày và giờ áp dụng theo định dạng sau 

“YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá liên 
quan với một bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này giá gốc của thương 
phẩm sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, vì 
thế ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết liệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 

Ngày, giờ ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B thời điểm giá gốc cho 
thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản 
này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó không yêu cầu giá trị nào. 

ID loại giá mục tiêu 

(Số phân định phân đoạn loại giá 
vật phẩm) 

  Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

  Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn đến Loại giá trước đó đã 
được sử dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn 
nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, đó là Số phân định đơn 
nhất  cho Loại giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì 
đây là giá gốc và giá gốc không kèm theo loại giá xác định trước đó,  nên 
không yêu cầu giá trị nào. 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực tế hoặc thước đo ấn định 

cho giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc của thương phẩm là $10.00, vì thế 

ta sẽ dùng giá trị “10.00” 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức Giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là 

$10.00,  ta sẽ dùng giá trị mã “GIÁ TRỊ” 

 
 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #2 (Chiết khấu Swell) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá 

(Số phân định phân đoạn loại giá 
vật phẩm) 

  Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

  Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá thương phẩm cụ 
thể này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, đó 
là Số phân định đơn nhất cho loại giá này và GLN của công ty A. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P00002” làm số phân định đơn nhất loại 
giá và “0012345000003” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của 
hành động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này.  Đối với  
kịch bản này, đó là bổ sung đầu tiên của loại giá này, vì thế giá trị sẽ là 
“ADD”. 

 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #2 (Chiết khấu Swell) 

(Loại giá thương phẩm) 

Loại giá 

(Mã loại giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của loại giá thương 
phẩm. Đối với  kịch bản này ta gửi đi thông tin về Chiết khấu Swell của 
thương phẩm kèm theo giá gốc, do vậy, giá trị mã sẽ là “CHIẾT KHẤU” 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 

Phần lời mô tả của Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Nó có thể được sử 
dụng như phân loại con bổ sung của loại giá.  Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng mô tả “Chiết khấu Swell” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng 
trong quá trình tính toán giá hóa đơn thuần. Đối với  kịch bản này Loại giá là 
‘chiết khấu'  và chiết khấu swell được rút ra từ giá gốc, vì thế giá trị sẽ là “2”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty 
A và Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng, Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp 
phân phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

Lý do hành động giá 

(lý do hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích tại sao 
xảy ra hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, 
Loại giá đi kèm với việc đưa vào một thương phẩm mới, do đó giá trị sẽ là 
“NI” 

Mã phân vùng thị trường mục tiêu giá 

(phân vùng thị trường mục tiêu giá) 

Mã phân vùng thị trường mục tiêu giá là mã phân vùng quốc gia ISO 
3166_2 dùng để chỉ ra sự phân vùng theo địa lý−chính trị mà Loại giá 
được áp dụng. Trong kịch bản này giá gốc áp dụng ở bang New South 
Wales và Victoria, vì thế ta sử dụng các giá trị lặp lại “AU-VI, AU-NS” 

Nơi hàng đi 

(chuyến hàng đi từ) 

GLN của địa điểm ban đầu từ đó hàng hóa sẽ được chuyển đi. Đối với 
kịch bản này địa điểm ban đầu không được quy định, do đó không yêu cầu 
giá trị nào. 

Nơi hàng đến 

(chuyến hàng đến) 

GLN của điểm đến ở đó hàng hóa sẽ được chuyển tới. Đối với kịch bản 
này điểm đến không được quy định, do đó không yêu cầu giá trị nào. 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 

Ngày, giờ ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B thời điểm chiết khấu 
Swell cho thương phẩm sẽ có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá. Đối 
với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày và giờ áp dụng theo định dạng sau 
“YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá liên 
quan với một bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này chiết khấu Swell của 
thương phẩm sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu 
lực, vì thế ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #2 (Chiết khấu Swell) 

(Loại giá thương phẩm) 

Ngày hết liệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 

Ngày, giờ ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B thời điểm chiết 
khấu Swell cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa 
giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó không 
yêu cầu giá trị nào. 

ID loại giámục tiêu 

(Số phân định phân đoạn loại giá vật 
phẩm) 

  Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

  Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn đến Loại giá trước đó đã 
được sử dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn 
nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, đó là Số phân định đơn 
nhất  cho Loại giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, 
chiết khấu swell đi kèm với giá gốc, vì thế ta sẽ dùng giá trị  “P00001” là 
số phân định đơn nhất loại giá và “0012345000003” là GLN của Bên cung 
cấp thông tin. 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực tế hoặc thước đo ấn định 
cho chiết khấu swell. Đối với  kịch bản này, chiết khấu swell cho thương 
phẩm là 2% của giá gốc, vì thế ta sẽ dùng giá trị “2” 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức Giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về chiết khấu 
swell là 2%,  ta sẽ dùng giá trị mã “PHẦN TRĂM” 

 
 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #3 (Chiết khấu Backhaul) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá 

(Số phân định phân đoạn loại giá vật 
phẩm) 

  Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

  Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá thương phẩm cụ 
thể này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, đó 
là Số phân định đơn nhất cho Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P00003” làm số phân định đơn nhất 
loại giá và “0012345000003” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của 
hành động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này.  Đối 
với  kịch bản này, đó là bổ sung đầu tiên của loại giá này, vì thế giá trị 
sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất  của loại giá 
thương phẩm. Đối với  kịch bản này ta gửi đi thông tin về chiết khấu 
Backhaul của thương phẩm đi kèm với giá gốc, do đó giá trị mã sẽ là 
“CHIẾT KHẤU” 

Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 

Phần lời mô tả của Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Nó có thể được 
sử dụng như phân loại con bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản này ta 
sẽ sử dụng mô tả “Chiết khấu Backhaul” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng trong quá trình tính toán 
giá hóa đơn thuần. Đối với  kịch bản này Loại giá là ‘chiết khấu'  và chiết 
khấu backhaul được rút ra từ giá gốc, do đó giá trị sẽ là “2”. 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #3 (Chiết khấu Backhaul) 

(Loại giá thương phẩm) 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty 
A và Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng, Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này chiết khấu 
backhaul chỉ áp dụng khi Công ty B nhận hàng từ cổng nhà máy bằng 
phương tiện vận chuyển của mình, do đó giá trị sẽ là “FG” 

Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích tại sao 
xảy ra hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, 
Loại giá đi kèm với việc đưa vào một thương phẩm mới, do đó giá trị sẽ là 
“NI”  

Mã phân vùng thị trường mục tiêu giá 

(phân vùng thị trường mục tiêu giá) 

Mã phân vùng thị trường mục tiêu giá là mã phân vùng quốc gia ISO 3166_2 
dùng để chỉ ra sự phân vùng theo địa lý−chính trị mà Loại giá được áp dụng. 
Trong kịch bản này chiết khấu áp dụng trong bang New South Wales 
và Victoria, vì thế ta sử dụng các giá trị lặp lại “AU- VI, AU-NS” 

Nơi hàng đi 

(chuyến hàng đi từ) 

GLN của địa điểm ban đầu từ đó hàng hóa sẽ được chuyển đi. Đối với 
kịch bản này địa điểm ban đầu không được quy định, do đó không yêu cầu 
giá trị nào. 

Nơi hàng đến 

(chuyến hàng đến) 

GLN của điểm đến ở đó hàng hóa sẽ được chuyển tới. Đối với kịch bản 
này điểm đến không được quy định, do đó không yêu cầu giá trị nào. 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 

Ngày, giờ ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B thời điểm chiết khấu 
Backhaul cho thương phẩm sẽ có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá. 
Đối với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày và giờ hiện hành áp dụng theo định 
dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá liên 
quan với một bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này chiết khấu Backhaul của 
thương phẩm sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu 
lực, vì thế ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết liệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 

Ngày, giờ ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B thời điểm chiết khấu 
backhaul cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá. 
Đối với  kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó không yêu 
cầu giá trị nào. 

ID loại giá mục tiêu 

(Số phân định phân đoạn loại giá 
vật phẩm) 

  Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

  Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn đến Loại giá trước đó đã 
được sử dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn 
nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, đó là Số phân định đơn 
nhất  cho Loại giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, 
chiết khấu backhaul đi kèm với giá gốc, vì thế ta sẽ dùng giá trị  “P00001” là 
số phân định đơn nhất loại giá và “0012345000003” là GLN của Bên cung 
cấp thông tin.  

 
 
 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #3 (Chiết khấu Backhaul) 

(Loại giá thương phẩm) 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực hay thước đo ấn định cho 
chiết khấu backhaul. Đối với  kịch bản này, chiết khấu backhaul cho thương 
phẩm là $0.50, vì thế ta sẽ dùng giá trị “0.50” 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức Giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin chiết khấu là 
2%,  ta sẽ sử dụng giá trị mã “GIÁ TRỊ” 

Bước 3: 
 

Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B thông báo cho Công ty B về loại giá mới. Công ty B xem xét thông 
tin được gửi từ Công ty A và phải xác nhận tình trạng phê chuẩn bằng cách gửi lại thông điệp xác nhận 
đồng bộ hóa giá thông qua cơ sở dữ liệu bên nhận của mình. Trong kịch bản này, Công ty B chấp nhận 
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giá gốc, chiết khấu swell và chiết khấu backhaul. 
 
Bước 4: 
 

Sau đó, cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B gửi đi thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá cho Cơ sở dữ 
liệu nguồn của Công ty A. Trong kịch bản này, thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm Phần 
tiêu đề xác nhận đồng bộ hóa giá, tiêu đề này phải được gắn trong từng thông điệp xác nhận đồng bộ hóa 
giá, phân định thông điệp xác nhận, phân định thông điệp đồng bộ hóa giá, phân định quan hệ đồng bộ 
hóa giá, và xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá đối với giá gốc, chiết khấu swell và chiết khấu backhaul. 
Thông điệp đồng bộ hóa giá thu được sẽ như sau: 

 

Phần tiêu đề xác nhận đồng bộ hóa giá 

(xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(bên nhận dữ liệu) 

GLN của các trụ sở chính của  Công ty B. Giá trị này cần ghép với GLN của Bên tiếp 
nhận dữ liệu riêng trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận 
này phản hồi. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là “0054321000003”. 

Bên cung cấp thông tin 

(nguồn dữ liệu) 

GLN của các trụ sở chính của  Công ty A. Giá trị này cần ghép với GLN của GLN của 
Bên cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này phản hồi. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là “0012345000003”  . 

 

Số phân định đơn nhất 

(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 
 

ID thứ tự đơn nhất được ấn định bởi Cơ sở dữ liệu bên nhân để phân định từng trường hợp Thông điệp xác nhận 
đồng bộ hóa giá được gửi từ Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B tới Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A. ID này 
là đơn nhất và liên tục cho quan hệ đồng bộ hóa giá giữa trụ sở chính của Công ty A và trụ trở chính của Công ty 
B. Đối với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “C00000002” 
 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với GLN 
của Bên tiếp nhận dữ liệu riêng trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận này phản hồi. Đối 
với  kịch bản này giá trị sẽ là “0054321000003” 
 

Phân định quan hệ đồng bộ hóa giá 

(phân định quan hệ đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất (phân 
định bên khởi tạo đơn nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định quan hệ đồng bộ hóa giá nào giữa 
Công ty  A và Công ty B mà thông điệp áp dụng. Giá trị này cần ghép với số phân 
định quan hệ trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận đáp 
ứng. Đối với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “1” làm Số phân định đơn nhất cho 
quan hệ đã tồn tại và “0012345000003” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Bên cung cấp thông tin (chủ 
nội dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với GLN của Bên tiếp 
nhận dữ liệu riêng trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận 
này phản hồi. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là “0054321000003” 

 

Thông điệp đồng bộ hóa giá ID 

(Phân định tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất (phân 
định bên khởi tạo đơn nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để phân định từng trường hợp Thông 
điệp đồng bộ hóa giá gửi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A đến Cơ sở dữ liệu 
bên nhận của Công ty B. Giá trị này cần ghép với ID Thông điệp đồng bộ hóa giá 
trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà xác nhận đáp ứng. Đối với  kịch bản 
này, ta sẽ sử dụng giá trị “00000003” 

Bên cung cấp thông tin 

(chủ nội dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung 
cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận này 
đáp ứng. Đối với  kịch bản này, giá trị sẽ là “0012345000003”  . 

 

Xác nhận phân đoạn  – Phân đoạn loại giá  #1 (giá gốc) 

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 
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ID loại giá 

(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID điều kiện sử dụng để phân định giá gốc trong thông điệp 
đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này, giá trị sẽ là “P00001” 

Bên cung cấp thông tin (chủ 
nội dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong giá gốc 
trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này, giá trị sẽ là 
“0012345000003” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 

(tình trạng xác nhận đồng bộ 
hóa giá) 

 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B, mô tả hành động thực hiện bởi Công ty B đối với 
thông tin ở Phân đoạn loại giá  trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Trong kịch bản 
này Công ty B chấp nhận giá gốc, do đó giá trị sẽ là “ACCEPTED” 

  

Xác nhận phân đoạn  – Phân đoạn loại giá  #2 (Chiết khấu Swell) 

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

ID loại giá 

(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID loại giá dùng để phân định chiết khấu swell trong thông 
điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này, giá trị là “P00002” 

Bên cung cấp thông tin (chủ 
nội dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin dùng trong chiết khấu 
swell trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này, giá trị là 
“0012345000003” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 

(tình trạng xác nhận đồng 
bộ hóa giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B, mô tả hành động thực hiện bởi Công ty B đối với 
thông tin ở Phân đoạn loại giá trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Trong kịch bản 
này Công ty B chấp nhận chiết khấu swell, do đó giá trị sẽ là “CHẤP NHẬN” 

 

Xác nhận phân đoạn  – Phân đoạn loại giá  #3 (Chiết khấu Backhaul) 

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

ID loại giá 

(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID loại giá dùng để phân định chiết khấu backhaul trong 
thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này, giá trị là “P00003” 

Bên cung cấp thông tin (chủ 
nội dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin dùng trong chiết khấu 
backhaul trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với kịch bản này, giá trị là 
“0012345000003” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 

(tình trạng xác nhận đồng 
bộ hóa giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B, mô tả hành động thực hiện bởi Công ty B đối với 
thông tin ở Phân đoạn loại giá  trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Trong kịch bản 
này Công ty B chấp nhận chiết khấu backhaul, do đó giá trị sẽ là “CHẤP NHẬN” 

 

Bước 5: 
 

Sau đó, Cơ sở dữ liệu nguồn thông báo cho Công ty A là giá gốc, chiết khấu Swell và chiết khấu Backhaul 
cho thương phẩm này đã được chấp nhận và quá trình được hoàn thành. 
 

3.4. Khung giá 
 

Khi thiết lập khung giá, điều quan trọng là hiểu về quá trình kinh doanh hiện tại về cách thức khung giá 
được thiết lập hiện nay và chúng được sử dụng như thế nào trong tương lai. 
 

Công ty A, một nhà sản xuất sôcôla, hiện đang có quan hệ đồng bộ hóa giá GDSN với Công ty B, một nhà 
bán lẻ tạp hóa. Trong kịch bản này, Công ty A là Bên cung cấp thông tin còn Công ty B là Bên tiếp nhận 
dữ liệu riêng. 
 

Công ty A và Công ty B thông nhất nhập vào quan hệ đồng bộ hóa giá GDSN.  Công ty A có 5 sản phẩm 
tiêu dùng được đóng thành 5 cấu hình thùng: 
 
Bảng 3-9 Cấu hình thùng 

 

GTIN Mô tả 

10010000100011 10 Hộp kẹo mềm sôcôla đen  

10010000100021 10 Hộp kẹo mềm sôcôla  
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10010000100031 10 Hộp kẹo mềm sôcôla trắng 

10010000100041 10 / 10pk 5 oz GL Dk sôcôla Smoothie 

10010000100051 10 / 10pk 5 oz GL Mk sôcôla Smoothie 
 

Công ty A có hai chuẩn mực khung. Chuẩn mực khung đối với kẹo mềm giống như chuẩn mực đối với đồ 
uống nhưng không thể kết hợp kẹo mềm với đồ uống vào chung một pallet.   Công ty A sẽ thiết lập chuẩn 
mực khung riêng cho kẹo mềm và chuẩn mực khung khác biệt cho đồ uống. 

 
Bảng 3-10 
 

Cond Cond Name Min Req Max Req Chuẩn mực 

C00001 Chuẩn mực khung kẹo mềm 2 10 50 Thùng 

  100 500 Pound (tổng) 

C00002 Chuẩn mực khung kẹo mềm 1 51 100 Thùng 

  501 1000 Pound (tổng) 

C00003 Chuẩn mực khung đồ uống 2 10 50 Thùng 

  100 500 Pound (tổng) 

C00004 Chuẩn mực khung đồ uống 1 51 100 Thùng 

  501 1000 Pound (tổng) 
 

Công ty A sẽ cung cấp thông tin về giá kèm theo các chuẩn mực khung nêu trên cho cả 5 GTIN của thùng 
hàng. 

 
Bảng 3-11 
 

ID giá Cond ID Loại giá GTIN Ngày bắt đầu Giá 

P00001 C001 Giá trên danh mục 10010000100011 Ngày hôm nay $50.00 

P00002 C002 Giá trên danh mục 10010000100011 Ngày hôm nay $40.00 

P00003 C001 Giá trên danh mục 10010000100021 Ngày hôm nay $50.00 

P00004 C002 Giá trên danh mục 10010000100021 Ngày hôm nay $40.00 

P00005 C001 Giá trên danh mục 10010000100031 Ngày hôm nay $50.00 

P00006 C002 Giá trên danh mục 10010000100031 Ngày hôm nay $40.00 

P00007 C003 Giá trên danh mục 10010000100041 Ngày hôm nay $50.00 

P00008 C004 Giá trên danh mục 10010000100041 Ngày hôm nay $40.00 

P00009 C003 Giá trên danh mục 10010000100051 Ngày hôm nay $50.00 

P00010 C004 Giá trên danh mục 10010000100051 Ngày hôm nay $40.00 
 

Bước 1: 
 

Công ty A trao đổi thông tin với Công ty B về 2 chuẩn mực khung cho kẹo mềm và 2 chuẩn mực khung 
cho đồ uống thông qua GDSN. Điều này được thực hiện bởi Công ty A bằng cách tạo lập bốn điều kiện 
mới với Cơ sở dữ  liệu nguồn của mình kèm theo quan hệ đồng bộ hóa giá hiện có với Công ty B. 
 

Công ty A cũng trao đổi thông tin với Công ty B về giá áp dụng (Giá trên danh mục) ứng với các điều kiện 
khung ban hành qua GDSN. Điều này được thực hiện bởi Công ty A bằng cách tạo lập 10 Phân đoạn loại 
giá mới với Cơ sở dữ  liệu nguồn của mình kèm theo quan hệ đồng bộ hóa giá hiện có với Công ty B. 
 
Bước 2: 
 

Sau đó, Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A gửi đi thông điệp đồng bộ hóa giá tới Cơ sở dữ liệu bên nhận 
của Công ty B. Trong kịch bản này, thông điệp đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm tiêu đề đồng bộ hóa giá, tiêu 
đề này phải kèm theo từng thông điệp đồng bộ hóa giá, bốn Phân đoạn điều kiện sẽ bao gồm chuẩn mực 
khung cho kẹo mềm và chuẩn mực khung cho đồ uống, và 10 Phân đoạn loại giá vật phẩm. Thông điệp 
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đồng bộ hóa giá thu được sẽ như sau: 
 
Bảng 3-12 
 

Tiêu đề Thông điệp đồng bộ hóa giá (Tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Bên cung cấp thông tin 

(Bên cung cấp thông tin) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. 
“0010000000016”. 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(Bên tiếp nhận dữ liệu riêng) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty B. 
“0054321000003”. 

Loại tài liệu giá 

(Loại tài liệu giá) 
Một giá trị mã ấn định bởi Công ty A hoặc bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để chỉ cho 
Công ty B biết mục đích sử dụng dự kiến hoặc mục đích gửi đi thông tin bao 
hàm trong Thông điệp đồng bộ hóa giá.  Công ty  B có thể sử dụng giá trị này 
để xác định cách thức xử lý thông tin trong thông điệp. Đối với  kịch bản này, 
đây là lần tải thông tin ban đầu trong thông điệp này, vì thế Giá trị mã sẽ là 
“INITIAL_LOAD” 

Thông điệp đồng bộ hóa giá ID 

(Phân định tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Một ID đơn nhất được ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để phân định từng 
trường hợp Thông điệp đồng bộ hóa giá gửi đi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của 
Công ty A tới Cơ sở dữ liệu bên nhận của công ty B. ID này là đơn nhất cho 
quan hệ đồng bộ hóa giá giữa các trụ sở chính của Công ty A và các trụ sở 
chính của Công ty B. ID thông điệp về giá cần có hai giá trị, đó là số phân định 
thứ tự đơn nhất cho thông điệp và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta 
sẽ sử dụng giá trị “00000001” là số phân định thứ tự đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Số phân định quan hệ (phân định 

quan hệ đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định quan hệ đồng bộ hóa giá nào 
giữa Công ty A và Công ty B mà thông điệp này áp dụng. Số phân định quan 
hệ cần có hai giá trị, đó là số phân định đơn nhất cho quan hệ và GLN của 
Công ty A. Đối với  kịch bản này, chỉ có một quan hệ đồng bộ hóa giá tồn tại 
giữa Công ty A & Công ty B, do đó ta sẽ sử dụng giá trị  “1” làm Số phân định 
đơn nhất cho quan hệ đã có và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp 
thông tin. 
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Phân đoạn điều kiện #1 (Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

ID điều kiện (Phân định điều kiện 

đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định điều kiện cụ thể này. ID này là 
đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai giá trị,  đó là Số phân định đơn 
nhất cho điều kiện và GLN của công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá 
trị “C00001” là số phân định điều kiện đơn nhất và “0010000000016” là GLN của 
Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động điều kiện 

(Mã hành động điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành động 
cần thực hiện đối với  Phân đoạn điều kiện cụ thể này. Đối với  kịch bản này, đây 
là bổ sung ban đầu của điều kiện này, vì thế giá trị sẽ là “ADD”. 

Trình tự áp dụng điều kiện 

(Trình tự áp dụng điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại điều kiện 'chiết khấu' 
hoặc 'phí' được áp dụng trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với 
kịch bản này, vì điều kiện này không phải là Loại điều kiện 'chiết khấu' hoặc 'phí' 
nên không cần giá trị nào. 

Mô tả điều kiện 

(Mô tả điều kiện) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về Loại điều kiện. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng mô tả “Chuẩn mực khung kẹo mềm 2” 

Loại điều kiện 

(Loại điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của điều kiện. Đối với  
kịch bản này, ta gửi đi thông tin về chuẩn mực khung kẹo mềm mà Công ty A 
phải cung cấp cho Công ty B. Thông tin này sẽ giúp Công ty B tối ưu hóa các 
đơn hàng của mình. Giá trị mã sẽ là “Khung” 

Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để chỉ cho Công ty B biết thời điểm 
Điều kiện khung có hiệu lực cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  kịch bản 
này, ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện tại áp dụng ở dạng thức “YYYY-
MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu 
lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A định lượng Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện so 
với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, chuẩn mực khung sẽ có hiệu lực từ 
Ngày bắt đầu hiệu lực, và bối cảnh được dựa trên ngày tháng của đơn hàng. 
Trong ví dụ này, ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực điều kiện 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để chỉ cho Công ty B biết thời điểm 
Điều kiện khung ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  
kịch bản này, ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do vậy không cần giá trị nào. 

Giá trị/lượng điều kiện 

(Giá trị điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực tế hoặc thước đo ấn định cho 
điều kiện. Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Hạn định giá trị điều kiện/UOM Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cơ sở đưa ra giá trị mã. Đối với điều 
kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Loại giá trị điều kiện 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách giá trị điều kiện được phân loại. 
Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Hạn định phạm vi khung 
(Mã hạn định phạm vi khung) 

Quy định việc phạm vi khung dựa trên một lượng, thước đo hay một đại lượng 
khác.  Đối với  kịch bản này, giá trị mã là “MEASUREMENT_RANGE”. 

Cấp khung tối thiểu 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn dưới đối với định lượng cho khung.  Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng 
hai định lượng; một định lượng là số thùng và định lượng kia là trọng lượng.  Đối 
với định lượng đầu tiên, ta sẽ quy định tối thiểu là 10 thùng.  Giá trị = 10 và UOM = 
Thùng. 

Cấp khung tối đa 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn trên đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ quy định 
tối đa là 50 thùng.  Giá trị = 50 và UOM = Thùng. 

Hàm vận hành khung 
(Danh mục mã hàm vận hành 
khung) 

Hàm số để phân định quan hệ logic giữa nhiều hạn định khung (và/hoặc).  Đối với  
kịch bản này Giá trị mã sẽ là “HOẶC”. 

Hạn định phạm vi khung 
(Mã hạn định phạm vi khung) 

Quy định phạm vi khung được dựa trên lượng, phép đo hay một đại lượng khác.  
Đối với kịch bản này, giá trị mã là “MEASUREMENT_RANGE”. 
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Cấp khung tối thiểu 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn dưới đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng 
hai định lượng; một định lượng là số thùng và định lượng kia là trọng lượng.  Đối 
với định lượng thứ hai, ta sẽ quy định tối thiểu là 100 pound.  Giá trị = 100 và UOM 
= LB. 

Cấp khung tối đa 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn trên đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ quy định 
mức tối đa là 500 pound.  Giá trị = 500 và UOM = LB. 

Phân đoạn điều kiện #2 (Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

ID điều kiện (Phân định điều kiện 

đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định điều kiện cụ thể này. ID này là 
đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai giá trị, đó là Số phân định đơn 
nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng 
giá trị “C00002” làm số phân định điều kiện đơn nhất và “0010000000016” là 
GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động điều kiện 

(Mã hành động điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành động 
cần thực hiện đối với Phân đoạn điều kiện cụ thể này. Đối với  kịch bản này, đây 
là bổ sung ban đầu của điều kiện này, vì vậy giá trị sẽ là “ADD”. 

Trình tự áp dụng điều kiện 

(Trình tự áp dụng điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại điều kiện 'chiết khấu' 
hoặc 'phí' được áp dụng trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  
kịch bản này, vì điều kiện này không phải là Loại điều kiện 'chiết khấu' hoặc 'phí' 
nên không cần giá trị. 

Mô tả điều kiện 

(Mô tả điều kiện) 
Nội dung mô tả bởi Công ty A để mô tả thêm về Loại điều kiện. Đối với kịch 
bản này, ta sẽ sử dụng mô tả “Chuẩn mực khung kẹo mềm 1” 

Loại điều kiện 

(Loại điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để xác định tính chất của điều kiện. Đối với  kịch 
bản này ta gửi đi thông tin về chuẩn mực khung kẹo mềm mà Công ty A phải 
cung cấp cho công ty B. Thông tin này sẽ giúp công ty B tối ưu hóa các đơn hàng 
của mình. Giá trị mã sẽ là “KHUNG” 

Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để chỉ cho Công ty B biết thời điểm 
Điều kiện khung có hiệu lực cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  kịch bản 
này, ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện tại áp dụng ở dạng thức “YYYY-
MM-DDTHH:MM:SS.SSS”  

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu 
lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A định lượng Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện so 
với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, chuẩn mực khung sẽ có hiệu lực từ 
Ngày bắt đầu hiệu lực, và bối cảnh được dựa trên ngày tháng của đơn hàng. 
Trong ví dụ này, ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực điều kiện 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để chỉ cho Công ty B biết thời điểm 
Điều kiện khung ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  
kịch bản này, ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do vậy không cần giá trị nào. 

Giá trị/lượng điều kiện 

(Giá trị điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực tế hoặc thước đo ấn định cho 
điều kiện. Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Hạn định giá trị điều kiện/UOM Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cơ sở đưa ra giá trị mã. Đối với điều 
kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Loại giá trị điều kiện 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách giá trị điều kiện được phân loại. 
Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Hạn định phạm vi khung 
(Mã hạn định phạm vi khung) 

Quy định việc phạm vi khung dựa trên một lượng, thước đo hay một đại lượng 
khác.  Đối với  kịch bản này, giá trị mã là “MEASUREMENT_RANGE”. 

Cấp khung tối thiểu 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn dưới đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng 
hai định lượng; một định lượng là số thùng và định lượng kia là trọng lượng.  Đối 
với định lượng thứ nhất, ta sẽ quy định tối thiểu là  51 thùng. Giá trị = 51 và UOM 
= THÙNG. 

Cấp khung tối đa 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn trên đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ quy 
định mức tối đa là 100 thùng.  Giá trị = 100 và UOM = THÙNG. 
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Hàm vận hành khung 
(Danh mục mã hàm vận hành 
khung) 

Hàm số để phân định quan hệ logic giữa nhiều hạn định khung (và/hoặc).  Đối với  
kịch bản này Giá trị mã sẽ là “HOẶC”. 

Hạn định phạm vi khung 
(mã hạn định phạm vi khung) 

Quy định việc phạm vi khung dựa trên một lượng, thước đo hay một đại lượng 
khác.  Đối với  kịch bản này, giá trị mã là “MEASUREMENT_RANGE”. 

Cấp khung tối thiểu 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn dưới đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng 
hai định lượng; một định lượng là số thùng và định lượng kia là trọng lượng.  Đối 
với định lượng thứ hai, ta sẽ quy định tối thiểu là 510 pound.  Giá trị = 510 và UOM 
= LB. 

Cấp khung tối đa 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn trên đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ quy định 
mức tối đa là 1000 pound.  Giá trị = 1000 và UOM = LB. 

Phân đoạn điều kiện #3 (Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

ID điều kiện (Phân định điều kiện 

đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định điều kiện cụ thể này. ID này là 
đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai giá trị, đó là Số phân định đơn 
nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng 
giá trị “C00003” làm số phân định điều kiện đơn nhất và “0010000000016” là 
GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động điều kiện 

(Mã hành động điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành động 
cần thực hiện đối với  Phân đoạn điều kiện cụ thể này. Đối với kịch bản này, đây 
là bổ sung ban đầu của điều kiện này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Trình tự áp dụng điều kiện 

(Trình tự áp dụng điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại điều kiện 'chiết khấu' 
hoặc 'phí'  được áp dụng trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  
kịch bản này, vì điều kiện này không thuộc Loại điều kiện 'chiết khấu' hoặc 'phí' 
nên không cần giá trị. 

Mô tả điều kiện 

(Mô tả điều kiện) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về Loại điều kiện. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng mô tả “Chuẩn mực khung đồ uống 2” 

Loại điều kiện 

(Loại điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của điều kiện. Đối với  
kịch bản này, ta gửi đi thông tin về chuẩn mực khung khung kẹo mềm mà Công 
ty A phải cung cấp cho công ty B. Thông tin này sẽ giúp công ty B tối ưu hóa các 
đơn hàng của mình. Giá trị mã sẽ là “KHUNG”.  

Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để chỉ cho Công ty B biết thời điểm 
Điều kiện khung có hiệu lực cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  kịch bản 
này, ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện tại áp dụng ở dạng thức “YYYY-
MM-DDTHH:MM:SS.SSS”  

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu 
lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A định lượng Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện so 
với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, chuẩn mực khung sẽ có hiệu lực từ 
Ngày bắt đầu hiệu lực, và bối cảnh được dựa trên ngày tháng của đơn hàng. 
Trong ví dụ này, ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực điều kiện 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để chỉ cho Công ty B biết thời điểm 
Điều kiện khung ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  
kịch bản này, ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do vậy không cần giá trị nào. 

Giá trị/lượng điều kiện 

(Giá trị điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực tế hoặc thước đo ấn định cho 
điều kiện. Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Hạn định giá trị điều kiện/UOM Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cơ sở đưa ra giá trị mã. Đối với điều 
kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Loại giá trị điều kiện 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách giá trị điều kiện được phân loại. 
Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Hạn định phạm vi khung 
(mã hạn định phạm vi khung) 

Quy định việc phạm vi khung dựa trên một lượng, thước đo hay một đại lượng 
khác.  Đối với  kịch bản này, giá trị mã là “MEASUREMENT_RANGE”. 
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Cấp khung tối thiểu 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn dưới đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng 
hai định lượng; một định lượng là số thùng và định lượng kia là trọng lượng.  Đối 
với định lượng thứ nhất, ta sẽ quy định tối thiểu là 10 thùng.  Giá trị = 10 và UOM 
= THÙNG. 

Cấp khung tối đa 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn trên đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ quy định 
mức tối đa là 50 thùng.  Giá trị = 50 và UOM = THÙNG. 

Hàm vận hành khung 
(Danh mục mã hàm vận hành 
khung) 

Hàm số để phân định quan hệ logic giữa nhiều hạn định khung (và/hoặc).  Đối với  
kịch bản này Giá trị mã sẽ là “hoặc”. 

Hạn định phạm vi khung 
(mã hạn định phạm vi khung) 

Quy định việc phạm vi khung dựa trên một lượng, thước đo hay một đại lượng 
khác.  Đối với  kịch bản này, giá trị mã là “MEASUREMENT_RANGE”. 

Cấp khung tối thiểu 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn dưới đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng 
hai định lượng; một định lượng là số thùng và định lượng kia là trọng lượng.  Đối 
với định lượng thứ hai, ta sẽ quy định tối thiểu là 100 pound.  Giá trị = 100 và UOM 
= LB. 

Cấp khung tối đa 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn trên đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ quy định 
mức tối đa là 500 pound.  Giá trị = 500 và UOM = LB. 

1. Phân đoạn điều kiện #4 (Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

ID điều kiện (Phân định điều kiện 

đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định điều kiện cụ thể này. ID này là 
đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai giá trị, đó là Số phân định đơn 
nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng 
giá trị “C00004” là số phân định điều kiện đơn nhất và “0010000000016” làGLN 
của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động điều kiện 

(Mã hành động điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành động 
cần thực hiện đối với  Phân đoạn điều kiện cụ thể này. Đối với kịch bản này, đây 
là bổ sung ban đầu của điều kiện này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Trình tự áp dụng điều kiện 

(Trình tự áp dụng điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại điều kiện 'chiết khấu' 
hoặc 'phí'  được áp dụng trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  
kịch bản này, vì điều kiện này không thuộc Loại điều kiện 'chiết khấu' hoặc 'phí' 
nên không cần giá trị. 

Mô tả điều kiện 

(Mô tả điều kiện) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về Loại điều kiện. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng mô tả “Chuẩn mực khung đồ uống 1” 

Loại điều kiện 

(Loại điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của điều kiện. Đối với  
kịch bản này, ta gửi đi thông tin về chuẩn mực khung khung kẹo mềm mà Công 
ty A phải cung cấp cho công ty B. Thông tin này sẽ giúp công ty B tối ưu hóa các 
đơn hàng của mình. Giá trị mã sẽ là “KHUNG”.  

Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để chỉ cho Công ty B biết thời điểm 
Điều kiện khung có hiệu lực cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  kịch bản 
này, ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện tại áp dụng ở dạng thức “YYYY-
MM-DDTHH:MM:SS.SSS”  

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu 
lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A định lượng Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện so 
với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, chuẩn mực khung sẽ có hiệu lực từ 
Ngày bắt đầu hiệu lực, và bối cảnh được dựa trên ngày tháng của đơn hàng. 
Trong ví dụ này, ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực điều kiện 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để chỉ cho Công ty B biết thời điểm 
Điều kiện khung ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  
kịch bản này, ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do vậy không cần giá trị nào. 

Giá trị/lượng điều kiện 

(Giá trị điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực tế hoặc thước đo ấn định cho 
điều kiện. Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

Hạn định giá trị điều kiện/UOM Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cơ sở đưa ra giá trị mã. Đối với điều 
kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Loại giá trị điều kiện 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách giá trị điều kiện được phân loại. 
Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Hạn định phạm vi khung 
(mã hạn định phạm vi khung) 

Quy định việc phạm vi khung dựa trên một lượng, thước đo hay một đại lượng 
khác.  Đối với  kịch bản này, giá trị mã là “MEASUREMENT_RANGE”. 

Cấp khung tối thiểu 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn dưới đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng 
hai định lượng; một định lượng là số thùng và định lượng kia là trọng lượng.  Đối 
với định lượng thứ nhất , ta sẽ quy định tối thiểu là 51 thùng.  Giá trị = 51 và UOM 
= THÙNG. 

Cấp khung tối đa 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn trên đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ quy 
định mức tối đa là 100 thùng.  Giá trị = 100 và UOM = THÙNG. 

Hàm vận hành khung 
(Danh mục mã hàm vận hành 
khung) 

Hàm số để phân định quan hệ logic giữa nhiều hạn định khung (và/hoặc).  Đối với  
kịch bản này Giá trị mã sẽ là “HOẶC”. 

Hạn định phạm vi khung 
(mã hạn định phạm vi khung) 

Quy định việc phạm vi khung dựa trên một lượng, thước đo hay một đại lượng 
khác.  Đối với  kịch bản này, giá trị mã là “MEASUREMENT_RANGE”. 

Cấp khung tối thiểu 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn dưới đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng 
hai định lượng; một định lượng là số thùng và định lượng kia là trọng lượng.  Đối 
với định lượng thứ hai, ta sẽ quy định tối thiểu là 510 pound.  Giá trị = 510 và UOM 
= LB. 

Cấp khung tối đa 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn trên đối với định lượng cho khung.  Đối với kịch bản này ta sẽ quy định 
mức tối đa là 1000 pound.  Giá trị = 1000 và UOM = LB. 

Số hạn định mô tả vật phẩm (Tham chiếu vật phẩm theo 

catalog) (Số hạn định mô tả vật phẩm) 

GTIN (gtin) GTIN phân bổ cho vật phẩm theo catalog, trong kịch bản này nó sẽ là GTIN 
của thùng kẹo mềm sôcôla đen, vì thế ta sẽ dùng giá trị “10010000100011” 

Nguồn dữ liệu 

(nguồn dữ liệu) 
GLN nguồn dữ liệu của vật phẩm theo catalog có thông tin về giá kèm theo. Bên 
cung cấp thông tin về giá có thể khác với nguồn dữ liệu của thông tin vật phẩm. 
Trong kịch bản này Bên cung cấp thông tin về giá trùng với nguồn dữ liệu thông 
tin vật phẩm, vì thế ta sẽ dùng giá trị “0010000000016” 

Mã nước thị trường mục tiêu 

(Mã nước thị trường mục tiêu) 
Mã nước thị trường mục tiêu là mã nước theo ISO 3166_1 của vật phẩm theo 
catalog. Trong kịch bản này, thị trường mục tiêu cho vật phẩm theo catalog là 
Mỹ, vì thế ta sẽ dùng giá trị “840” 

 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #1 (Giá gốc cho khung kẹo mềm 1) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân 

đoạn loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể này. ID 
này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, đó là Số phân định 
đơn nhất Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng giá trị “P00001” làm số phân định đơn nhất loại giá và “0010000000016” 

là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành động 
cần thực hiện đối với  Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản này, đây là 
bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của loại giá vật phẩm. 
Đối với  kịch bản này ta gửi đi thông tin về giá kèm theo điều kiện khung, thông 
thường, đây là giá hàng ngày hoặc giá gốc của thương phẩm. Giá gốc còn được 
gọi là giá trên danh mục, do đó giá trị mã sẽ là "Giá trên danh mục" 
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Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có thể 
được sử dụng như một phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ 
sử dụng mô tả “Giá khung kẹo mềm 1” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng trong 
quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì loại giá này là 
điểm bắt đầu cho tính toán giá thuần trên hóa đơn và không thuộc Loại giá ‘chiết 
khấu’ hay "giá" nên giá trị sẽ là “1”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty A và 
Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng Công ty A sẽ cung cấp 
hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp phân phối không 
được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định 

điều kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để phân định điều 
kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai giá trị, một 
Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản 
này ta sẽ sử dụng giá trị “C00002” là số phân định điều kiện đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Lý do hành động giá 

(lý do hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao có 
hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại giá kèm 
theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 

Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết thời 
điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá. Đối 
với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp dụng theo 
định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu 
lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá so với 
bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm sẽ có hiệu lực 
với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, ta sẽ sử dụng giá trị 
mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết thời 
điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá. Đối 
với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó không cần giá trị. 

ID loại giá mục tiêu (Số phân 

định phân đoạn loại giá vật 

phẩm) Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được sử 
dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho Công ty 
A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho Loại giá trước đó 
và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là giá gốc và giá gốc không 
kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không cần giá trị. 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực tế hoặc phép đo ấn định cho 
giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $40.00, vì thế ta sẽ 
dùng giá trị “40.00” 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân loại. Đối 
với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là $40.00,  ta sẽ sử 
dụng giá trị mã "Giá trị" 

Đại lượng giá gốc  

(Đại lượng giá gốc)  

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại lượng 
này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối với  kịch 
bản này, giá gốc dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn vị đo sẽ là 
“CA” đối với thùng. 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #2 (Giá gốc cho khung kẹo mềm 2) 

(Loại giá thương phẩm) 
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ID loại giá (Số phân định phân 

đoạn loại giá vật phẩm) Số phân 

định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể này. ID 
này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định 
đơn nhất cho Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng giá trị “P00002” là ID loại giá đơn nhất và “0010000000016” là GLN của 

Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành động 
cần thực hiện đối với  Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản này, đây là 
bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để xác định tính chất của loại giá vật phẩm. Đối 
với  kịch bản này, ta gửi đi thông tin về giá kèm theo điều kiện khung, thông 
thường, đây là giá hàng ngày hoặc Giá gốc của thương phẩm. Giá gốc còn được 
gọi là giá trên danh mục, do đó Giá trị mã sẽ là "Giá trên danh mục" 

Mô tả Loại giá  

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có thể 
được sử dụng như một phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ 
sử dụng mô tả “Giá khung kẹo mềm 2” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng trong 
quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì loại giá này là 
điểm bắt đầu cho tính toán giá thuần trên hóa đơn và không thuộc Loại giá ‘chiết 
khấu’ hay "giá" nên giá trị sẽ là “1”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty A và 
Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng Công ty A sẽ cung cấp 
hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp phân phối không 
được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định 

điều kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để phân định điều 
kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai giá trị, một 
Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. Đối với kịch bản 
này ta sẽ sử dụng giá trị “C00001” là số phân định điều kiện đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Lý do hành động giá 

(lý do hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao có 
hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại giá kèm 
theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết thời 
điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá. Đối 
với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp dụng theo 
định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu 
lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá so với 
bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm sẽ có hiệu lực 
với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, ta sẽ sử dụng giá trị 
mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày kết thúc hiệu lực loại giá  

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết thời 
điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá. Đối 
với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó không cần giá trị. 

ID loại giá mục tiêu (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật phẩm) Số 

phân định đơn nhất 

(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được sử 
dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho Công ty 
A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho Loại giá trước đó 
và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là giá gốc và giá gốc không 
kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không cần giá trị. 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực tế hoặc phép đo ấn định cho 
giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $50.00, vì thế ta sẽ 
dùng giá trị “50.00” 
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Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân loại. Đối 
với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là $50.00, ta sẽ 
dùng giá trị mã "Giá trị" 

Đại lượng cơ sở giá  

(Đại lượng cơ sở giá)  

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại lượng này 
phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối với  kịch bản này, 
giá gốc dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn vị đo sẽ là “CA” đối với 

thùng. 

 

Số hạn định mô tả vật phẩm (Viện dẫn vật phẩm theo 

catalog) (Số hạn định mô tả vật phẩm) 

GTIN (gtin) GTIN phân bổ cho vật phẩm theo catalog, trong kịch bản này sẽ là GTIN 
của thùng kẹo mềm sôcôla đen, vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“10010000100021” 

Nguồn dữ liệu 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của nguồn dữ liệu của vật phẩm theo catalog mà thông tin về giá kèm 
theo. Bên cung cấp thông tin về giá có thể khác với nguồn dữ liệu của 
thông tin vật phẩm. Trong kịch bản này Bên cung cấp thông tin về giá cũng 
chính là nguồn dữ liệu thông tin vật phẩm, vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“0010000000016” 

Mã nước thị trường mục tiêu 

(Mã nước thị trường mục tiêu) 
Mã nước thị trường mục tiêu là mã nước ISO 3166_1 của vật phẩm theo 
catalog. Trong kịch bản này, thị trường mục tiêu cho vật phẩm theo catalog 
là Mỹ, vì thế ta sẽ dùng giá trị “840” 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #3 (Giá gốc cho khung kẹo mềm 1) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân đoạn 

loại giá vật phẩm)  

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể 
này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số 
phân định đơn nhất cho Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  kịch 
bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P00003” là ID loại giá đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để xác định tính chất của loại giá vật 
phẩm. Đối với  kịch bản này, ta gửi đi thông tin về giá kèm theo điều kiện 
khung, thông thường, đây là giá hàng ngày hoặc Giá gốc của thương 
phẩm. Giá gốc còn được gọi là giá trên danh mục, do đó Giá trị mã sẽ là 
"Giá trên danh mục" 

Mô tả loại giá  

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có 
thể được sử dụng như một phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản 
này ta sẽ sử dụng mô tả “Giá khung kẹo mềm 1” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng 
trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì loại 
giá này là điểm bắt đầu cho tính toán giá thuần trên hóa đơn và không thuộc 
Loại giá ‘chiết khấu’ hay "giá" nên giá trị sẽ là “1”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty A 
và Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp phân 
phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định điều 

kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để phân định 
điều kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai 
giá trị, một Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. 
Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “C00001” là số phân định điều kiện 
đơn nhất và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 
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Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao 
có hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại giá 
kèm theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết thời 
điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá. 
Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp dụng 
theo định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá so 
với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm sẽ có 
hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, ta sẽ 
sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa 
giá. Đối với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó không cần 
giá trị. 

ID loại giá mục tiêu (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được sử 
dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho 
Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho Loại 
giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là giá gốc 
và giá gốc không kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không cần giá trị. 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực tế hoặc phép đo ấn định 
cho giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $40.00, vì thế 
ta sẽ dùng giá trị “40.00” 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là 
$40.00,  ta sẽ dùng giá trị mã "Giá trị" 

Đại lượng cơ sở giá  

(Đại lượng cơ sở giá)  

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại lượng 
này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối với  kịch 
bản này, giá gốc dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn vị đo sẽ là 
“CA” đối với thùng. 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #4 (Giá gốc cho khung kẹo mềm 2) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân đoạn 

loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể 
này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số 
phân định đơn nhất cho Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  kịch 
bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P00004” là ID loại giá đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để xác định tính chất của loại giá vật 
phẩm. Đối với  kịch bản này, ta gửi đi thông tin về giá kèm theo điều kiện 
khung, thông thường, đây là giá hàng ngày hoặc Giá gốc của thương 
phẩm. Giá gốc còn được gọi là giá trên danh mục, do đó Giá trị mã sẽ là 
"Giá trên danh mục" 

Mô tả Loại giá  

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có 
thể được sử dụng như một phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản 
này ta sẽ sử dụng mô tả “Giá khung kẹo mềm 1” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng 
trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì loại 
giá này là điểm bắt đầu cho tính toán giá thuần trên hóa đơn và không thuộc 
Loại giá ‘chiết khấu’ hay "giá" nên giá trị sẽ là “1”. 
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Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty A 
và Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp phân 
phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định điều 

kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để phân định 
điều kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai 
giá trị, một Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. 
Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “C00001” là số phân định điều kiện 
đơn nhất và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao 
có hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại 
giá kèm theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa 
giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp 
dụng theo định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá so 
với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm sẽ có 
hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, ta sẽ 
sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ 
hóa giá. Đối với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó 
không cần giá trị. 

ID loại giá mục tiêu (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được sử 
dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho 
Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho Loại 
giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là giá gốc 
và giá gốc không kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không cần giá trị. 

 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực tế hoặc phép đo ấn định 
cho giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $50.00, vì 
thế ta sẽ dùng giá trị “50.00” 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là 
$50.00,  ta sẽ dùng giá trị mã "Giá trị" 

Đại lượng cơ sở giá  

(Đại lượng cơ sở giá)  

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại lượng 
này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối với  kịch 
bản này, giá gốc dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn vị đo sẽ 
là “CA” đối với thùng. 

Số hạn định mô tả vật phẩm (Viện dẫn vật phẩm theo catalog) (Số 

hạn định mô tả vật phẩm) 

GTIN (gtin) GTIN phân bổ cho vật phẩm theo catalog, trong kịch bản này sẽ là GTIN 
của thùng kẹo mềm sôcôla đen,  vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“10010000100031” 

Nguồn dữ liệu 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của nguồn dữ liệu của vật phẩm theo catalog mà thông tin về giá kèm 
theo. Bên cung cấp thông tin về giá có thể khác với nguồn dữ liệu của 
thông tin vật phẩm. Trong kịch bản này Bên cung cấp thông tin về giá cũng 
chính là nguồn dữ liệu thông tin vật phẩm, vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“0010000000016” 

Mã nước thị trường mục tiêu 

(Mã nước thị trường mục tiêu) 
Mã nước thị trường mục tiêu là mã nước ISO 3166_1 của vật phẩm theo 
catalog. Trong kịch bản này, thị trường mục tiêu cho vật phẩm theo catalog 
là Mỹ, vì thế ta sẽ dùng giá trị “840” 
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Phân đoạn loại giá vật phẩm #5 (Giá gốc cho khung kẹo mềm 1) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân đoạn 

loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể 
này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số 
phân định đơn nhất cho  Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  kịch 
bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P00005” là ID loại giá đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để xác định tính chất của loại giá vật 
phẩm. Đối với  kịch bản này, ta gửi đi thông tin về giá kèm theo điều kiện 
khung, thông thường, đây là giá hàng ngày hoặc Giá gốc của thương 
phẩm. Giá gốc còn được gọi là giá trên danh mục, do đó Giá trị mã sẽ là 
"Giá trên danh mục" 

Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có 
thể được sử dụng như một phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản 
này ta sẽ sử dụng mô tả “Giá khung kẹo mềm 1” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng 
trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì loại 
giá này là điểm bắt đầu cho tính toán giá thuần trên hóa đơn và không thuộc 
Loại giá ‘chiết khấu’ hay "giá" nên giá trị sẽ là “1”. 

 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty 
A và Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp 
phân phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định điều 

kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để phân định 
điều kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai 
giá trị, một Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. 
Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “C00002” là số phân định điều 
kiện đơn nhất và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao 
có hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại 
giá kèm theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa 
giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp 
dụng theo định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá 
so với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm 
sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, 
ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ 
hóa giá. Đối với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó 
không cần giá trị. 
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ID loại giá mục tiêu (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được 
sử dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho 
Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho 
Loại giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là 
giá gốc và giá gốc không kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không 
cần giá trị. 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra đại lượng thực hoặc phép đo ấn định 
cho giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $40.00, vì 
thế ta sẽ dùng giá trị “40.00” 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là 
$40.00,  ta sẽ sử dụng giá trị mã "Giá trị" 

Đại lượng cơ sở giá  

(Đại lượng cơ sở giá)  

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại 
lượng này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối 
với  kịch bản này, giá gốc dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn 
vị đo sẽ là “CA” đối với thùng. 

 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #6 (Giá gốc cho khung kẹo mềm 2) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân đoạn 

loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể 
này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một 
Số phân định đơn nhất cho  Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P00006” là ID loại giá đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Price Type 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để xác định tính chất của loại giá vật 
phẩm. Đối với  kịch bản này, ta gửi đi thông tin về giá kèm theo điều kiện 
khung, thông thường, đây là giá hàng ngày hoặc Giá gốc của thương 
phẩm. Giá gốc còn được gọi là giá trên danh mục, do đó Giá trị mã sẽ là 
"Giá trên danh mục" 

Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có 
thể được sử dụng như một phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản 
này ta sẽ sử dụng mô tả “Giá khung kẹo mềm 2” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng 
trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì loại 
giá này là điểm bắt đầu cho tính toán giá thuần trên hóa đơn và không thuộc 
Loại giá ‘chiết khấu’ hay "giá" nên giá trị sẽ là “1”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty 
A và Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp 
phân phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định điều 

kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để phân định 
điều kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai 
giá trị, một Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. 
Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “C00001” là số phân định điều kiện 
đơn nhất và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 
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Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao 
có hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại 
giá kèm theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa 
giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp 
dụng theo định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá 
so với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm 
sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, 
ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

 

Ngày hết liệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ 
hóa giá. Đối với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó 
không cần giá trị. 

ID loại giá mục tiêu (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật phẩm) Số phân 

định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được 
sử dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho 
Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho 
Loại giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là 
giá gốc và giá gốc không kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không 
cần giá trị. 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra đại lượng thực hoặc phép đo ấn định 
cho giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $50.00, vì 
thế ta sẽ dùng giá trị “50.00” 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là 
$50.00,  ta sẽ sử dụng giá trị mã "Giá trị" 

Đại lượng cơ sở giá 

(Đại lượng cơ sở giá) 

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại 
lượng này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối 
với  kịch bản này, giá gốc dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn 
vị đo sẽ là “CA” đối với thùng. 

Số hạn định mô tả vật phẩm (Viện dẫn vật phẩm theo catalog) 

(Số hạn định mô tả vật phẩm) 

GTIN 

(gtin) 
GTIN phân bổ cho vật phẩm theo catalog, trong kịch bản này sẽ là GTIN 
của thùng kẹo mềm sôcôla đen,  vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“10010000100041” 

Nguồn dữ liệu 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của nguồn dữ liệu của vật phẩm theo catalog mà thông tin về giá 
kèm theo. Bên cung cấp thông tin về giá có thể khác với nguồn dữ liệu 
của thông tin vật phẩm. Trong kịch bản này Bên cung cấp thông tin về giá 
cũng chính là nguồn dữ liệu thông tin vật phẩm, vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“0010000000016” 

Mã nước thị trường mục tiêu 

(Mã nước thị trường mục tiêu) 
Mã nước thị trường mục tiêu là mã nước ISO 3166_1 của vật phẩm theo 
catalog. Trong kịch bản này, thị trường mục tiêu cho vật phẩm theo catalog 
là Mỹ, vì thế ta sẽ dùng giá trị “840” 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #7 (Giá gốc cho khung đồ uống 1) 

(Loại giá thương phẩm) 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

ID loại giá (Số phân định phân đoạn 

loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể 
này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một 
Số phân định đơn nhất cho  Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P00007” là ID loại giá đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để xác định tính chất của loại giá vật 
phẩm. Đối với  kịch bản này, ta gửi đi thông tin về giá kèm theo điều kiện 
khung, thông thường, đây là giá hàng ngày hoặc Giá gốc của thương 
phẩm. Giá gốc còn được gọi là giá trên danh mục, do đó Giá trị mã sẽ là 
"Giá trên danh mục" 

Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có 
thể được sử dụng như một phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản 
này ta sẽ sử dụng mô tả “Giá khung đồ uống 1” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng 
trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì loại 
giá này là điểm bắt đầu cho tính toán giá thuần trên hóa đơn và không thuộc 
Loại giá ‘chiết khấu’ hay "giá" nên giá trị sẽ là “1”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty 
A và Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp 
phân phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định điều 

kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để phân định 
điều kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai 
giá trị, một Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. 
Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “C00004” là số phân định điều kiện 
đơn nhất và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao 
có hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại 
giá kèm theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa 
giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp 
dụng theo định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá 
so với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm 
sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, 
ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết liệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ 
hóa giá. Đối với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó 
không cần giá trị. 

ID loại giá mục tiêu (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được 
sử dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho 
Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho 
Loại giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là 
giá gốc và giá gốc không kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không 
cần giá trị. 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra đại lượng thực hoặc phép đo ấn định 
cho giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $40.00, vì 
thế ta sẽ dùng giá trị “40.00” 
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Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là 
$40.00,  ta sẽ sử dụng giá trị mã "Giá trị" 

Đại lượng cơ sở giá 

(Đại lượng cơ sở giá) 

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại 
lượng này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối 
với  kịch bản này, giá gốc dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn 
vị đo sẽ là “CA” đối với thùng. 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #8 (Giá gốc cho khung đồ uống 2) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân đoạn 

loại giá vật phẩm)  

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể 
này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một 
Số phân định đơn nhất cho  Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P00008” là ID loại giá đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để xác định tính chất của loại giá vật 
phẩm. Đối với  kịch bản này, ta gửi đi thông tin về giá kèm theo điều kiện 
khung, thông thường, đây là giá hàng ngày hoặc Giá gốc của thương 
phẩm. Giá gốc còn được gọi là giá trên danh mục, do đó Giá trị mã sẽ là 
"Giá trên danh mục" 

Mô tả loại giá  

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có 
thể được sử dụng như một phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản 
này ta sẽ sử dụng mô tả “Giá khung đồ uống 2” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng 
trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì loại 
giá này là điểm bắt đầu cho tính toán giá thuần trên hóa đơn và không thuộc 
Loại giá ‘chiết khấu’ hay "giá" nên giá trị sẽ là “1”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty 
A và Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp 
phân phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định điều 

kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để phân định 
điều kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai 
giá trị, một Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. 
Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “C00003” là số phân định điều kiện 
đơn nhất và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao 
có hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại 
giá kèm theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa 
giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp 
dụng theo định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá 
so với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm 
sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, 
ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ 
hóa giá. Đối với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó 
không cần giá trị. 
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ID loại giá mục tiêu (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được 
sử dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho 
Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho 
Loại giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là 
giá gốc và giá gốc không kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không 
cần giá trị. 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra đại lượng thực hoặc phép đo ấn định 
cho giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $50.00, vì 
thế ta sẽ dùng giá trị “50.00” 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là 
$50.00,  ta sẽ sử dụng giá trị mã "Giá trị" 

Đại lượng cơ sở giá 

(Đại lượng cơ sở giá) 

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại 
lượng này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối 
với  kịch bản này, giá gốc dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn 
vị đo sẽ là “CA” đối với thùng. 

Số hạn định mô tả vật phẩm (Viện dẫn vật phẩm theo 

catalog) (Số hạn định mô tả vật phẩm) 

GTIN 

(gtin) 
GTIN phân bổ cho vật phẩm theo catalog, trong kịch bản này sẽ là GTIN 
của thùng kẹo mềm sôcôla đen,  vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“10010000100051” 

Nguồn dữ liệu 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của nguồn dữ liệu của vật phẩm theo catalog mà thông tin về giá 
kèm theo. Bên cung cấp thông tin về giá có thể khác với nguồn dữ liệu 
của thông tin vật phẩm. Trong kịch bản này Bên cung cấp thông tin về giá 
cũng chính là nguồn dữ liệu thông tin vật phẩm, vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“0010000000016” 

Mã nước thị trường mục tiêu 

(Mã nước thị trường mục tiêu) 

Mã nước thị trường mục tiêu là mã nước ISO 3166_1 của vật phẩm theo 
catalog. Trong kịch bản này, thị trường mục tiêu cho vật phẩm theo catalog 
là Mỹ, vì thế ta sẽ dùng giá trị “840” 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #9 (Giá gốc cho khung đồ uống 1) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân đoạn 

loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể 
này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một 
Số phân định đơn nhất cho  Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P00009” là ID loại giá đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để xác định tính chất của loại giá vật 
phẩm. Đối với  kịch bản này, ta gửi đi thông tin về giá kèm theo điều kiện 
khung, thông thường, đây là giá hàng ngày hoặc Giá gốc của thương 
phẩm. Giá gốc còn được gọi là giá trên danh mục, do đó Giá trị mã sẽ là 
"Giá trên danh mục" 

Mô tả loại giá  

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có 
thể được sử dụng như một phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản 
này ta sẽ sử dụng mô tả “Giá khung đồ uống 1” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng 
trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì loại 
giá này là điểm bắt đầu cho tính toán giá thuần trên hóa đơn và không thuộc 
Loại giá ‘chiết khấu’ hay "giá" nên giá trị sẽ là “1”. 
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Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty 
A và Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp 
phân phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định điều 

kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để phân định 
điều kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai 
giá trị, một Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. 
Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “C00004” là số phân định điều kiện 
đơn nhất và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao 
có hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại 
giá kèm theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa 
giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp 
dụng theo định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá 
so với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm 
sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, 
ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ 
hóa giá. Đối với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó 
không cần giá trị. 

Target ID loại giá (Số phân định phân 

đoạn loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được 
sử dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho 
Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho 
Loại giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là 
giá gốc và giá gốc không kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không 
cần giá trị. 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra đại lượng thực hoặc phép đo ấn định 
cho giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $40.00, vì 
thế ta sẽ dùng giá trị “40.00” 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là 
$40.00,  ta sẽ sử dụng giá trị mã "Giá trị" 

Đại lượng cơ sở giá 

(Đại lượng cơ sở giá) 

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại 
lượng này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối 
với  kịch bản này, giá gốc dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn 
vị đo sẽ là “CA” đối với thùng. 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #10 (Giá gốc cho khung đồ uống 2)  

Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân đoạn 

loại giá vật phẩm) Số phân định đơn 

nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể 
này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một 
Số phân định đơn nhất cho  Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P000010” là ID loại giá đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 
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Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để xác định tính chất của loại giá vật 
phẩm. Đối với  kịch bản này, ta gửi đi thông tin về giá kèm theo điều kiện 
khung, thông thường, đây là giá hàng ngày hoặc Giá gốc của thương 
phẩm. Giá gốc còn được gọi là giá trên danh mục, do đó Giá trị mã sẽ là 
"Giá trên danh mục" 

Mô tả loại giá  

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có 
thể được sử dụng như một phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản 
này ta sẽ sử dụng mô tả “Giá khung đồ uống 2” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng 
trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì loại 
giá này là điểm bắt đầu cho tính toán giá thuần trên hóa đơn và không thuộc 
Loại giá ‘chiết khấu’ hay "giá" nên giá trị sẽ là “1”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức thông qua đó Công ty 
A và Công ty B thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp 
phân phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định điều 

kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để phân định 
điều kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai 
giá trị, một Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. 
Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “C00003” là số phân định điều kiện 
đơn nhất và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao 
có hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại 
giá kèm theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa 
giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp 
dụng theo định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá 
so với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm 
sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, 
ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết 
thời điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ 
hóa giá. Đối với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó 
không cần giá trị. 

ID loại giá mục tiêu (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được 
sử dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho 
Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho 
Loại giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là 
giá gốc và giá gốc không kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không 
cần giá trị. 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra đại lượng thực hoặc phép đo ấn định 
cho giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $50.00, vì 
thế ta sẽ dùng giá trị “50.00” 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là 
$50.00,  ta sẽ sử dụng giá trị mã "Giá trị" 

Đại lượng cơ sở giá (Đại lượng cơ sở 

giá) giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại 
lượng này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối 
với  kịch bản này, giá gốc dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn 
vị đo sẽ là “CA” đối với thùng. 

 

 

Bước 3 
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Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B thông báo cho Công ty B các điều kiện và phân đoạn giá vật phẩm 
mới. Công ty B xem xét thông tin gửi đến của Công ty A và  phải xác nhận trạng thái chấp thuận bằng 
cách gửi trả lại thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá thông qua cơ sở dữ liệu bên nhận của mình.  Trong 
kịch bản này, Công ty B chấp nhận các điều kiện khung và Phân đoạn loại giá vật phẩm. 

Bước 4 
 

Sau đó, cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B gửi đi thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá cho Cơ sở dữ 
liệu nguồn của Công ty A. Trong kịch bản này, thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm Phần 
tiêu đề xác nhận đồng bộ hóa giá, tiêu đề này phải được gắn trong từng thông điệp xác nhận đồng bộ hóa 
giá, phân định thông điệp xác nhận, phân định thông điệp đồng bộ hóa giá, phân định quan hệ đồng bộ 
hóa giá, và xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá đối với điều kiện khung và Phân đoạn loại giá vật phẩm. 
Thông điệp đồng bộ hóa giá thu được sẽ như sau: 

 
Bảng 3-13 
 

Phần tiêu đề xác nhận đồng bộ hóa giá (xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(bên nhận dữ liệu) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Bên tiếp 
nhận dữ liệu riêng GLN trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông 
điệp xác nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này, giá trị sẽ là 
“0054321000003”. 

Bên cung cấp thông tin 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần ghép với GLN của 
Bên cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông 
điệp xác nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này, giá trị sẽ là 
“0010000000016”. 

Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá 

(phân định xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

ID thứ tự đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu bên nhận để phân định từng 
trường hợp Thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá được gửi từ Cơ sở dữ liệu 
bên nhận của công ty B tới Cơ sở dữ liệu nguồn của công ty A. ID là đơn nhất 
và tuần tự cho quan hệ đồng bộ hóa giá giữa Các trụ sở chính của Công ty A à 
Các trụ sở chính của Công ty B. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị 
“C00000001” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Bên tiếp 
nhận dữ liệu riêng GLN trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông 
điệp xác nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này, giá trị sẽ là 
“0054321000003” 

 

Phân định quan hệ đồng bộ hóa giá 

(phân định quan hệ đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A phân định quan hệ đồng bộ hóa giá nào giữa 
Công ty A và Công ty B mà thông điệp này áp dụng. Giá trị này cần ghép với Số 
phân định quan hệ trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “1” là Số phân 
định đơn nhất cho quan hệ đã tồn tại và “0010000000016” là GLN của Bên 

cung cấp thông tin. 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ 
là “0010000000016” 

ID Thông điệp đồng bộ hóa giá (Phân định tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

ID ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để phân định từng trường hợp Thông điệp 
đồng bộ hóa giá được gửi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A tới Cơ sở dữ 
liệu bên nhận của Công ty B. Giá trị này cần ghép với ID Thông điệp đồng bộ 
hóa giá trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận này 
đáp ứng. Đối với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “00000001” 
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Bên cung cấp thông tin 

(chủ nội dung) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần ghép với GLN của 
Bên cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông 
điệp xác nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này, giá trị sẽ là 
“0010000000016”. 

Xác nhận phân đoạn  –   Phân đoạn điều kiện #1  

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID điều kiện sử dụng để phân định phân đoạn điều kiện 
#1. Đối với kịch bản này giá trị là “C00001” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này, giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

Xác nhận phân đoạn  –   Phân đoạn điều kiện #2  

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID điều kiện sử dụng để phân định phân đoạn điều kiện 
#1.  Đối với kịch bản này, giá trị là “C00002” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

 

Xác nhận phân đoạn  –   Phân đoạn điều kiện #3  

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID điều kiện sử dụng để phân định phân đoạn điều kiện 
#1.  Đối với kịch bản này, giá trị là “C00003” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

Xác nhận phân đoạn  –   Phân đoạn điều kiện #4  

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID điều kiện sử dụng để phân định phân đoạn điều kiện 
#1.  Đối với kịch bản này, giá trị là “C00004” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #1  

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại 
giá vật phẩm #1.  Đối với kịch bản này giá trị là “P00001” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #2  

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại 
giá vật phẩm #2.  Đối với kịch bản này giá trị là “P00002” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #3  

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại 
giá vật phẩm #3.  Đối với kịch bản này giá trị là “P00003” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #4  

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại 
giá vật phẩm #4.  Đối với kịch bản này giá trị là “P00004” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #5 (Xác 

nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại 
giá vật phẩm #5.  Đối với kịch bản này giá trị là “P00005” 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #6 (Xác 

nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại 
giá vật phẩm #6.  Đối với kịch bản này giá trị là “P00006” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #7  

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại 
giá vật phẩm #7.  Đối với kịch bản này giá trị là “P00007” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #8  

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại 
giá vật phẩm #8.  Đối với kịch bản này giá trị là “P00008” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #9 (Xác 

nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại 
giá vật phẩm #9.  Đối với kịch bản này giá trị là “P00009” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #10  

(Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa 
giá (phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại 
giá vật phẩm #10.  Đối với kịch bản này giá trị là “P000010” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân 
đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 
(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa 
giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B 
đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa 
giá.  Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống 
phụ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

 

3.5. Cách viện dẫn phân đoạn đồng bộ hóa 
 

Có hai tình huống sẽ đòi hỏi sử dụng “ID mục tiêu”, hoặc khả năng viện dẫn đến phân đoạn động bộ hóa 
trước đó:   Chiết khấu/phí   và   Định nghĩa khung. Khi đồng bộ hóa chiết khấu hoặc giá, Bên cung cấp 
thông tin có thể đề cập đến chiết khấu này cho giá gốc, xác định trong phân đoạn loại giá vật phẩm được 
đồng bộ hóa trước đó.  Hoặc,   khi đồng bộ hóa giá (thuộc loại bất kỳ), Bên cung cấp thông tin có thể 
tham chiếu giá này tới định nghĩa khung đồng bộ hóa trước đó, xác định trong Phân đoạn điều kiện đồng 
bộ hóa trước đó.  Cả hai kịch bản này đều được ví dụ minh họa trong phần dưới đây.  
 

3.5.1. Chiết khấu và phí 
 

Khi thiết lập chiết khấu hoặc giá đề cập đến giá gốc đã được trao đổi trước đó, có một số quy tắc nhất 
định phải tuân thủ: 
 

1.   Phân đoạn loại giá vật phẩm của giá gốc phải có trạng thái “Chấp nhận”, “Đồng bộ hóa” hoặc “Xem 
xét”.  (Ngoại trừ: nếu giá gốc và chiết khấu được đồng bộ hóa lần đầu trong cùng một tệp thì giá gốc 
không có trạng thái trước). 
 

2.   Phân đoạn loại giá vật phẩm của giá gốc không được là loại "chiết khấu" hoặc "phí". 
 

3.  Nếu áp dụng, ngày kết thúc hiệu lực trên Phân đoạn loại giá vật phẩm của giá gốc không được là ngày 
tháng trong quá khứ. 
 

4.   Phân đoạn loại giá vật phẩm của Chiết khấu/phí phải là loại "chiết khấu" hoặc "phí". 
 

5.   Phân đoạn loại giá vật phẩm của Chiết khấu/phí phải là số thứ tự lớn hơn “1”. 
 

6.  Nếu viện dẫn loại giá vật phẩm thì Phân đoạn loại giá vật phẩm của Chiết khấu/phí phải không thể viện 
dẫn cả Phân đoạn điều kiện. 

 

Dưới đây là ví dụ về cách thức trao đổi thông tin về chiết khấu đối với giá gốc hiện có: 
 

Công ty A, nhà sản xuất sôcôla, đã có quan hệ đồng bộ hóa giá GDSN với Công ty B, nhà bán lẻ hàng 
tạp hóa. Trong kịch bản này, Công A là Bên cung cấp thông tin và Công ty B là Bên tiếp nhận dữ liệu 
riêng. 
 

Công ty A và Công ty B thống nhất nhập vào quan hệ đồng bộ hóa giá GDSN.  Công ty A muốn trao đổi 
thông tin về giá gốc và chiết khấu cho các sản phẩm sau: 
 

GTIN 1: 10010000200017 
 

Mô tả 1: 10 Hộp Thanh sôcôla Caramel  
 

GTIN 2: 10010000200024 
 

Mô tả 2: Bột cacao nguyên chất 
 

Công ty A đồng bộ hóa lần đầu giá gốc cho các sản phẩm: 

Bảng 3-14 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

 

Giá ID Loại giá GTIN Ngày bắt đầu Ngày kết 
thúc 

Giá 

P00101 Giá theo danh 
mục 

10010000200017 Ngày 
hôm nay 

(không có) $50.00/ thùng 

P00102 Giá theo danh 
mục 

10010000200024 Ngày 
hôm nay 

(không có) $10.00/ lb 

 

Bước 1 
 

Công A trao đổi thông tin giá gốc của Thanh sôcôla Caramel và Bột cacao nguyên chất cho Công ty B qua 
GDSN. Việc này được thực hiện bởi Công ty A tạo ra một Phân đoạn loại giá vật phẩm mới với cơ sở dữ 
liệu nguồn đi kèm với quan hệ đồng bộ hóa giá hiện có với Công ty B. 
 
Bước 2 
 

Sau đó, Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A gửi đi thông điệp đồng bộ hóa giá đến cơ sở dữ liệu bên 
nhận của Công ty B. Trong kịch bản này, thông điệp đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm phần tiêu đề đồng bộ 
hóa giá, tiêu đề này phải kèm theo từng thông điệp đồng bộ hóa giá, và 2 Phân đoạn loại giá vật phẩm để 
trao đổi thông tin về giá gốc của hai sản phẩm này. Thông điệp đồng bộ hóa giá sẽ như sau: 
 
Bảng 3-15 
 

Tiêu đề Thông điệp đồng bộ hóa giá (tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Bên cung cấp thông tin 

(Bên cung cấp thông tin) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. 
“0010000000016”. 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(Bên tiếp nhận dữ liệu riêng) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty B. 
“0054321000003”. 

Loại tài liệu giá 

(Loại tài liệu giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A của Cơ sở dữ liệu nguồn để cho Công ty B biết 
ứng dụng dự kiến hoặc mục đích của việc gửi thông tin trong Thông điệp đồng 
bộ hóa giá. Công ty B có thể sử dụng giá trị này để xác định cách xử lý thông tin 
trong thông điệp. Đối với  kịch bản này, đây là lần nạp thông tin ban đầu trong 
thông điệp này, do đó Giá trị mã sẽ là “INITIAL_LOAD” 

Số phân định thông điệp đồng bộ 

hóa giá (phân định tài liệu đồng bộ 

hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để phân định từng trường hợp 
Thông điệp đồng bộ hóa giá được gửi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của công ty A tới 
Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B. ID này là đơn nhất cho quan hệ đồng 
bộ hóa giá giữa Các trụ sở chính của Công ty A và Các trụ sở chính của Công 
ty B. ID thông điệp giá cần có hai giá trị, một số phân định thứ tự đơn nhất cho 
thông điệp và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị 
“00000001” là số phân định thứ tự đơn nhất và “0010000000016” là GLN của 

Bên cung cấp thông tin. 

Số phân định quan hệ (phân định 

quan hệ đồng bộ hóa giá)  

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định quan hệ đồng bộ hóa giá nào 
giữa Công ty A và Công ty B mà thông điệp này áp dụng. Số phân định quan hệ 
này cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho quan hệ và GLN của Công 
ty A. Đối với  kịch bản này, chỉ có một quan hệ đồng bộ hóa giá giữa Công ty A 
và Công ty B đang tồn tại, vì thế ta sẽ dùng giá trị “1” là Số phân định đơn nhất 
cho quan hệ đã tồn tại và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

 

Số hạn định mô tả vật phẩm #1(Viện dẫn vật phẩm theo 

catalog) (Số hạn định mô tả vật phẩm) 

GTIN (gtin) GTIN phân bổ cho vật phẩm theo catalog, trong kịch bản này sẽ là GTIN của 
thùng Sôcôla Caramel, vì thế ta sẽ dùng giá trị “10010000200017” 

Nguồn dữ liệu 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của nguồn dữ liệu của vật phẩm theo catalog có thông tin giá kèm theo. 
Bên cung cấp thông tin về giá có thể khác với nguồn dữ liệu của thông tin vật 
phẩm. Trong kịch bản này, Bên cung cấp thông tin về giá chính là nguồn dữ 
liệu thông tin vật phẩm, vì thế ta sẽ dùng giá trị “0010000000016” 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

Mã nước thị trường mục tiêu 

(Mã nước thị trường mục tiêu) 
Mã nước thị trường mục tiêu là mã nước theo ISO 3166_1 của vật phẩm trong 
catalog. Trong kịch bản này thị trường mục tiêu của vật phẩm trong catalog là 
Mỹ, vì thế ta sẽ dùng giá trị “840” 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #1 (Giá gốc cho Thanh sôcôla Caramel)  

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân 

đoạn loại giá vật phẩm) Số phân 

định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định Loại giá cụ thể này. ID này là 
đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn 
nhất cho Loại giá này và GLN của công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng giá trị “P00101” làm ID loại giá đơn nhất và “0010000000016” là GLN 

của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với  Phân đoạn loại giá cụ thể này.  Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của loại giá vật phẩm. 
Đối với  kịch bản này, ta gửi đi thông tin về Giá gốc của thương phẩm. Giá 
gốc còn được gọi là Giá trên danh mục, do đó Giá trị mã sẽ là "Giá trên danh 
mục" 

Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 

Đoạn mô tả bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có thể được sử 
dụng như phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng mô 
tả “Giá gốc của thùng  10 thanh sôcôla Caramel” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá áp dụng trong quá 
trình tính toán giá trên hóa đơn thuần.. Đối với  kịch bản này, vì Loại giá này là 
điểm bắt đầu cho tính toán giá trên hóa đơn thuần và không phải là Loại giá 
'chiết khấu' hoặc 'phí', do đó, giá trị sẽ là “1”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức qua đó Công ty A và 
Công ty B đã thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng, Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp phân 
phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao có 
hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại giá kèm 
theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết thời 
điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá. Đối 
với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp dụng theo 
định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá so 
với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm sẽ có 
hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, ta sẽ sử 
dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết liệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết thời 
điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá. 
Đối với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó không cần giá 
trị. 

ID loại giá mục tiêu (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật phẩm) Số 

phân định đơn nhất 

(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được sử 
dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho Công 
ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho Loại giá trước 
đó và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là giá gốc và giá gốc 
không kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không cần giá trị. 

Loại trị giá 

(Loại trị giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là 
$50.00,  ta sẽ sử dụng giá trị mã “GIÁ TRỊ” 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 

giá trị (bắt buộc) 

Đơn vị đo (tùy chọn) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra đại lượng thực hoặc phép đo ấn định 
cho giá gốc Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $50.00, vì thế 
ta sẽ dùng giá trị “50.00” và vì Loại giá trị giá được đặt ở “GIÁ TRỊ”, nên ta 
không cần đưa ra đơn vị đo. 

Đại lượng cơ sở giá  

(Đại lượng cơ sở giá)  

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại lượng 
này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối với  kịch 
bản này, giá gốc dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn vị đo sẽ là 
“CA” đối với thùng. 

Số hạn định mô tả vật phẩm #2 (Viện dẫn vật phẩm theo 

catalog) (Số hạn định mô tả vật phẩm) 

GTIN (gtin) GTIN phân bổ cho vật phẩm theo catalog, trong kịch bản này sẽ là GTIN của 
đồng pound bột cacao nguyên nhất, vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“10010000200024” 

Nguồn dữ liệu 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của nguồn dữ liệu của vật phẩm theo catalog có thông tin giá kèm theo. 
Bên cung cấp thông tin về giá có thể khác với nguồn dữ liệu của thông tin vật 
phẩm. Trong kịch bản này, Bên cung cấp thông tin về giá chính là nguồn dữ 
liệu thông tin vật phẩm, vì thế ta sẽ dùng giá trị “0010000000016” 

Mã nước thị trường mục tiêu 

(Mã nước thị trường mục tiêu) 
Mã nước thị trường mục tiêu là mã nước theo ISO 3166_1 của vật phẩm trong 
catalog. Trong kịch bản này thị trường mục tiêu của vật phẩm trong catalog là 
Mỹ, vì thế ta sẽ dùng giá trị “840” 

 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #2 (Giá gốc cho bột cacao nguyên chất) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân 

đoạn loại giá vật phẩm) Số phân 

định đơn nhất 

(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định Loại giá cụ thể này. ID này là 
đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn 
nhất cho Loại giá này và GLN của công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng giá trị “P00102” là ID loại giá đơn nhất và “0010000000016” là GLN của 

Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với  Phân đoạn loại giá cụ thể này.  Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của loại giá vật phẩm. 
Đối với  kịch bản này, ta gửi đi thông tin về Giá gốc của thương phẩm. Giá 
gốc còn được gọi là Giá trên danh mục, do đó Giá trị mã sẽ là "Giá trên danh 
mục" 

Mô tả loại giá (mô tả loại giá) Đoạn mô tả bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có thể được 
sử dụng như phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng mô tả “Giá gốc của Bột Cacao nguyên chất” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá áp dụng trong quá 
trình tính toán giá trên hóa đơn thuần. Đối với  kịch bản này, vì Loại giá này là 
điểm bắt đầu cho tính toán giá trên hóa đơn thuần và không phải là Loại giá 
'chiết khấu' hoặc 'phí', do đó, giá trị sẽ là “1”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức nhờ đó Công ty A và 
Công ty B đã thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng, Công ty A sẽ 
cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này Phương pháp phân 
phối không được quy định, do đó giá trị sẽ là “UNS” 

Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao có 
hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại giá kèm 
theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó giá trị sẽ là “NI” 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết thời 
điểm giá gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá. Đối 
với  kịch bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện hành áp dụng theo 
định dạng sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá so 
với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm sẽ có 
hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, ta sẽ sử 
dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết liệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi công ty A để chỉ ra cho Công ty B biết thời 
điểm giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá. 
Đối với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó không cần giá 
trị. 

 

ID loại giá mục tiêu (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn loại giá trước đó đã được sử 
dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho Công ty 
A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho Loại giá trước đó 
và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, vì đây là giá gốc và giá gốc không 
kèm theo loại giá xác định trước đó, nên không cần giá trị. 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân 
loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là 
$10.00,  ta sẽ sử dụng giá trị mã "Giá trị" 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 

giá trị (bắt buộc) 

Đơn vị đo (tùy chọn) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra đại lượng thực hoặc phép đo ấn định cho 
giá gốc. Đối với kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $10.00, vì thế ta sẽ 
dùng giá trị “10.00” và vì Loại trị giá được đặt ở "Giá trị", nên ta không cần đưa 

ra đơn vị đo.  

Đại lượng cơ sở giá  

(Đại lượng cơ sở giá)  
giá trị (bắt buộc) 
đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại lượng 
này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng. Đối với  kịch 
bản này, giá gốc là cho một pound, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn vị đo sẽ là 
“LB” cho pound. 

 

Bước 3 
 

Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B thông báo cho Công ty B về phân đoạn giá vật phẩm. Công ty B 
xem xét thông tin do công ty A gửi và phải xác nhận trạng thái chấp thuận bằng cách gửi lại thông điệp 
xác nhận đồng bộ hóa giá thông qua Cơ sở dữ liệu bên nhận của mình. Trong kịch bản này, Công ty B 
chấp nhận Phân đoạn loại giá vật phẩm. 
 
Bước 4 
 
 

Sau đó, Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B gửi đi thông điệp đồng bộ hóa giá đến cơ sở dữ liệu 
nguồn của Công ty A. Trong kịch bản này, thông điệp đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm phần tiêu đề đồng bộ 
hóa giá, tiêu đề này phải kèm theo từng thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá, phân định thông điệp xác 
nhận, phân định thông điệp đồng bộ hóa giá, phân định quan hệ đồng bộ hóa giá, và xác nhận phân đoạn  
đồng bộ hóa giá cho Phân đoạn loại giá vật phẩm. Thông điệp đồng bộ hóa giá sẽ như sau: 

 
Bảng 3-16 
 

Phần tiêu đề xác nhận đồng bộ hóa giá (xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(bên nhận dữ liệu) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Bên tiếp nhận 
dữ liệu riêng GLN trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là “0054321000003”. 

Bên cung cấp thông tin 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần ghép với GLN của Bên 
cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với kịch bản này giá trị sẽ là “0010000000016”. 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

 

Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá 

(Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu bên nhận để phân định từng trường hợp 
Thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá được gửi từ Cơ sở dữ liệu bên nhận của công 
ty B tới Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A. ID này là đơn nhất và tuần tự cho quan 
hệ đồng bộ hóa giá giữa Các trụ sở chính của Công ty A và Các trụ sở của Công ty 
B. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “C00000001” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Bên tiếp nhận 
dữ liệu riêng GLN trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với kịch bản này giá trị sẽ là “0054321000003” 

Phân định Quan hệ đồng bộ hóa giá  

(phân định quan hệ đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định quan hệ đồng bộ hóa giá nào mà 
Công ty A và Công ty B mà thông điệp này áp dụng. Giá trị này cần ghép với Số 
phân định quan hệ trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “1” là Số phân định 
đơn nhất cho quan hệ hiện có và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp 

thông tin. 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là  
“0010000000016” 

Số phân định thông điệp đồng bộ hóa giá (phân định 

tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để phân định từng trường hợp Thông 
điệp đồng bộ hóa giá được gửi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của công ty A tới Cơ sở dữ 
liệu bên nhận của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Số phân định thông điệp đồng 
bộ hóa giá trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận này đáp 
ứng. Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “00000001” 

Bên cung cấp thông tin 

(chủ nội dung) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần ghép với GLN của Bên 
cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với kịch bản này giá trị sẽ là “0010000000016”. 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #1 (Xác 

nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

xác nhận phân đoạn đồng bộ 
hóa giá (phân định bên khởi 
tạo đơn nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại giá 
vật phẩm #1.  Đối với  kịch bản này giá trị là “P00101” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân đoạn 
điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 

(tình trạng xác nhận đồng bộ 
hóa giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B đối 
với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa giá.  
Trong kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống hỗ trợ của 
mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #2 (Xác 

nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn 
loại giá vật phẩm #2.  Đối với  kịch bản này giá trị là “P00102” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong 
Phân đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản 
này giá trị là “0010000000016” 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 

(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi 
Công ty B đối với thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp 
đồng bộ hóa giá. Trong kịch bản này Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung 
trong hệ thống hỗ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

 

Bước 5 
 

Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A tiếp nhận thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá từ Cơ sở dữ liệu bên 
nhận của Công ty B và sẽ cập nhật danh mục đồng bộ hóa của mình để thể hiện tình trạng của Phân 
đoạn loại giá vật phẩm là ‘đồng bộ hóa. 
 
Bước 6 
 

Công ty A lúc này đồng bộ hóa Giá chiết khấu cho sản phẩm: 

 
Bảng 3-17 
 

ID giá Loại giá GTIN Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giá 

P00103 Chiết khấu 10010000200017 Ngày hôm nay + 10 ngày Ngày bắt đầu + 14 ngày -$5.00/ thung 

P00104 Chiết khấu 10010000200024 Ngày hôm nay + 10 ngày Ngày bắt đầu + 14 ngày -$1.00/ lb 

 

Bước 7 
 

Công ty A trao đổi thông tin về giá chiết khấu của Thanh sôcôla Caramel Chocolate và Bột cacao nguyên 
chất với Công ty B thông qua GDSN. Việc này được thực hiện bởi Công ty A tạo ra Phân đoạn loại giá vật 
phẩm mới với Cơ sở dữ liệu nguồn của mình kèm theo quan hệ đồng bộ hóa giá hiện có với Công ty B. 

 
Bước 8 
 

Sau đó, Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A gửi đi thông điệp đồng bộ hóa giá đến Cơ sở dữ liệu bên 
nhận của Công ty B. Trong kịch bản này, thông điệp đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm Tiêu đề đồng bộ hóa 
giá, tiêu đề này phải kèm theo từng thông điệp đồng bộ hóa giá, và 2 Phân đoạn loại giá vật phẩm để trao 
đổi giá chiết khấu cho hai sản phẩm. Thông điệp đồng bộ hóa giá thu được sẽ như sau: 
 
Bảng 3-18 
 

Tiêu đề Thông điệp đồng bộ hóa giá (tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Bên cung cấp thông tin 

(Bên cung cấp thông tin) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. 
“0010000000016”. 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(Bên tiếp nhận dữ liệu riêng) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty B. 
“0054321000003”. 

 

Loại tài liệu giá 

(Loại tài liệu giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A hoặc Cơ sở dữ liệu nguồn để cho Công ty 
B biết ứng dụng dự kiến hoặc mục đích của việc gửi đi thông tin trong 
Thông điệp đồng bộ hóa giá.  Công ty B có thể sử dụng giá trị này để xác 
định cách xử lý thông tin trong thông điệp. Đối với kịch bản này, đây là lần 
tải đầu tiên thông tin trong thông điệp này, do đó, Giá trị mã sẽ là 
“INITIAL_LOAD” 

Số phân định thông điệp đồng bộ hóa giá 
(phân định tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để nhận biết từng trường hợp 
của Thông điệp đồng bộ hóa giá gửi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A 
đến Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B. ID này là đơn nhất cho quan hệ 
đồng bộ hóa giá giữa Các trụ sở chính của Công ty A và Các trụ sở chính 
của Công ty B. ID thông điệp giá cần có hai giá trị, một số phân định thứ tự 
đơn nhất cho thông điệp và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ 
sử dụng giá trị “00000002” là số phân định thứ tự đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 
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Số phân định quan hệ (phân định quan 

hệ đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định quan hệ đồng bộ hóa giá 
nào giữa Công ty A và Công ty B mà thông điệp này áp dụng. Số phân định 
quan hệ cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho quan hệ và GLN 
của Công ty A. Đối với  kịch bản này, chỉ có một quan hệ đồng bộ hóa giá 
giữa Công ty A và Công ty đã tồn tại, do đó, ta sẽ sử dụng giá trị “1” là Số 
phân định đơn nhất cho quan hệ hiện có và “0010000000016” là GLN của 
Bên cung cấp thông tin. 

Số hạn định mô tả vật phẩm #3 (Viện dẫn vật phẩm theo 

catalog) (Số hạn định mô tả vật phẩm) 

GTIN 

(gtin) 
GTIN phân bổ cho vật phẩm trong catalog, trong kịch bản này sẽ là GTIN 
của thùng các Thanh sôcôla Caramel, vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“10010000200017” 

Nguồn dữ liệu 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của nguồn dữ liệu của vật phẩm theo catalog có thông tin về giá kèm 
theo. Bên cung cấp thông tin về giá giá có thể khác với nguồn dữ liệu của 
thông tin vật phẩm. Trong kịch bản này, Bên cung cấp thông tin về giá 
chính là nguồn dữ liệu của thông tin vật phẩm, vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“0010000000016” 

Mã nước thị trường mục tiêu 

(Mã nước thị trường mục tiêu) 
Mã nước thị trường mục tiêu là mã nước theo ISO 3166_1 của vật phẩm 
theo catalog. Trong kịch bản này thị trường mục tiêu của vật phẩm là Mỹ 
US, vì thế ta sẽ dùng giá trị “840” 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #3 (Giá chiết khấu cho Thanh sôcôla Caramel) (Loại 

giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân đoạn 

loại giá vật phẩm)  

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể 
này. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một 
Số phân định đơn nhất cho Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “P00103” là ID loại giá đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với  Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của loại giá vật 
phẩm. Đối với  kịch bản này ta gửi đi thông tin về giá chiết khấu cho thương 
phẩm, do đó, giá trị mã sẽ là “CHIẾT KHẤU” 
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Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 

Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này 
có thể sử dụng như phân loại bổ sung của loại giá. Đối với kịch bản này 
ta sẽ sử dụng mô tả “Giá chiết khấu cho thùng 10 thanh sôcôla 
Caramel” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty xác định thứ tự trong đó Loại giá được 
áp dụng trong quá trình tính giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch 
bản này, vì chiết khấu này sẽ được tính trực tiếp từ giá gốc, nên giá 
trị sẽ là “2”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức qua đó Công ty A 
và Công ty B đã thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng, Công 
ty A sẽ cung cấp hàng hóa cho Công ty B. Đối với kịch bản này 
Phương pháp phân phối không được quy định, do đó, giá trị sẽ là 
“UNS” 

Lý do hành động giá 

(lý do hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao 
có hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, 
chiết khấu sẽ chỉ kéo dài trong hai tuần, vì vậy, giá trị sẽ là “TPR”, chỉ 
ra việc giảm giá tạm thời. 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết 
thời điểm giá chiết khấu cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ 
đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày 
tháng và thời gian hiện tại cộng với 10 ngày áp dụng dưới định dạng 
sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực Loại 
giá tương ứng với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này giá chiết 
khấu cho thương phẩm sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính 
từNgày bắt đầu hiệu lực, do đó, ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày 
tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết liệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết 
thời điểm giá chiết khấu cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan 
hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày 
tháng và thời gian bắt đầu cộng với 14 ngày (để chỉ thị khoảng thời 
gian hai tuần chiết khấu) áp dụng dưới dạng thức sau 

“YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày hết hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày hết hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định rằng ngày hết hiệu lực giá 
chiết khấu tương ứng với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá 
chiết khấu cho thương phẩm sẽ áp dụng với các đơn hàng thực hiện 
vào ngày hết hiệu lực, vì vậy, giá trị mã là “LAST_ORDER_DATE” 

sẽ được nhập. 

ID loại giá mục tiêu (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn Loại giá trước đó đã 
được sử dụng để xác định thành phần mà giá này đi kèm. ID này là 
đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân 
định đơn nhất cho Loại giá trước đó và GLN của Công ty A. Đối với  
kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “P00101” là ID loại giá đơn nhất 
(tham khảo tới giá gốc đã gửi trước đó) và “0010000000016” là GLN 

của Bên cung cấp thông tin. 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được 
phân loại. Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về 
giá chiết khấu là -$5.00,  ta sẽ sử dụng giá trị mã "GIÁ TRỊ" 
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Giá trị giá 

(Giá trị giá) 

Giá trị (bắt buộc) 

Đơn vị đo (tùy chọn) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực hoặc thước đo ấn định cho giá chiết 
khấu. Đối với  kịch bản này, giá chiết khấu cho thương phẩm là -$5.00, vì thế ta sẽ dùng 
giá trị “5.00” và vì Loại giá trị giá được đặt ở “GIÁ TRỊ”, nên không cần đưa ra đơn vị 

đo.  Chú thích: Ta không tao đổi thông tin giá trị bằng số âm vì điều này sẽ tự động ghi 
nhận bởi Bên tiếp nhận dữ liệu do Phân đoạn loại giá vật phẩm thuộc loại "CHIẾT 
KHẤU". 

Đại lượng cơ sở giá (đại 

lượng cơ sở giá)  

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại lượng này phải 
gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối với  kịch bản này, giá chiết 
khấu dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn vị đo sẽ là “CA” đối với thùng.   

Số hạn định mô tả vật phẩm #4 (Viện dẫn vật phẩm theo 

catalog) (Số hạn định mô tả vật phẩm) 

GTIN (gtin) GTIN phân bổ cho vật phẩm trong catalog, trong kịch bản này sẽ là GTIN của giá tính 
theo pound của bột cacao nguyên chất, vì thế ta sẽ dùng giá trị “10010000200024” 

Nguồn dữ liệu 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của nguồn dữ liệu của vật phẩm theo catalog có thông tin về giá kèm theo. Bên 
cung cấp thông tin về giá có thể khác với nguồn dữ liệu của thông tin vật phẩm. Trong 
kịch bản này, Bên cung cấp thông tin về giá chính là nguồn dữ liệu của thông tin vật 
phẩm, vì thế ta sẽ dùng giá trị “0010000000016” 

Mã nước thị trường mục 
tiêu 

(Mã nước thị trường mục 
tiêu) 

Mã nước thị trường mục tiêu là mã  nước theo ISO 3166_1 của vật phẩm theo catalog. 
Trong kịch bản này thị trường mục tiêu cho vật phẩm theo catalog là Mỹ, vì thế ta sẽ 
dùng giá trị “840” 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #4 (Giá chiết khấu cho bột cacao nguyên chất) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định 

phân đoạn loại giá vật 

phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo 
đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ 
nội dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể này. ID này là 
đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho 
Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị 
“P00104” là ID loại giá đơn nhất và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông 

tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành động cần 
thực hiện đối với  Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản này, đây là bổ sung 
ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của loại giá vật phẩm. Đối với  
kịch bản này ta gửi đi thông tin về giá chiết khấu của thương phẩm, vì vậy Giá trị mã sẽ 
là "CHIẾT KHẤU" 

Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có thể sử dụng 
như phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng mô tả “Giá 
chiết khấu của bột cacao nguyên chất” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá được áp dụng trong quá 
trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì chiết khấu này sẽ được 
tính trực tiếp trên giá gốc nên giá trị sẽ là “2”. 
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Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức qua đó Công ty A và Công ty B 
đã thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng, Công ty A sẽ cung cấp hàng hóa 
cho Công ty B. Đối với  kịch bản này phương pháp phân phối không được quy định, 
do đó, giá trị sẽ là “UNS” 

Lý do hành động giá 

(lý do hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao có hành 
động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, chiết khấu sẽ chỉ kéo dài 
trong hai tuần, vì vậy giá trị sẽ là “TPR”, chỉ ra việc giảm giá tạm thời. 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết thời điểm giá 
gốc cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  
kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện tại cộng với 10 ngày, áp 
dụng theo dạng thức sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu 
lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định rằng Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 
tương ứng với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá chiết khấu cho thương 
phẩm sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, ta 
sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết liệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết thời điểm giá 
chiết khấu cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. 
Đối với kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian bắt đầu cộng với 14 
ngày (để chỉ ra khoảng thời gian chiết khấu hai tuần) áp dụng theo dạng thức sau 

“YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày hết hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày hết hiệu lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định rằng Ngày hết liệu lực loại giá tương ứng 
với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá chiết khấu cho thương phẩm sẽ áp 
dụng cho các đơn hàng thực hiện vào ngày hết hiệu lực, do đó, giá trị mã  
“LAST_ORDER_DATE” sẽ được nhập. 

ID loại giá mục tiêu (Số phân 

định phân đoạn loại giá vật 

phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để viện dẫn Loại giá trước đó đã được sử dụng 
để xác định thành phần mà loại giá này đi kèm. ID này là đơn nhất cho Công ty A. 
ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho Loại giá trước đó và 
GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “P00102” là ID loại 
giá đơn nhất (đề cập đến giá gốc đã gửi trước đó) và “0010000000016” là GLN 

của Bên cung cấp thông tin. 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân loại. Đối 
với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá chiết khấu là -$1.00,  ta 
sẽ sử dụng giá trị mã "GIÁ TRỊ" 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 

giá trị (bắt buộc) 

Đơn vị đo (tùy chọn) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực hoặc thước đo ấn định cho giá 
chiết khấu. Đối với  kịch bản này, giá chiết khấu cho thương phẩm là -$1.00, vì thế 
ta sẽ dùng giá trị “1.00” và vì Loại giá trị giá được đặt là “GIÁ TRỊ”, nên không cần 

đưa ra đơn vị đo.  Chú thích: Ta không tao đổi thông tin giá trị bằng số âm vì điều 
này sẽ tự động ghi nhận bởi Bên tiếp nhận dữ liệu do Phân đoạn loại giá vật phẩm 
thuộc loại "CHIẾT KHẤU". 

Đại lượng cơ sở giá  

(Đại lượng cơ sở giá)  

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại lượng này 
phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng. Đối với  kịch bản này, 
giá chiết khấu là cho một pound, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn vị đo sẽ là “LB” cho 
pound. 

 

 

Bước 9 
 

Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B thông báo cho Công ty B về phân đoạn giá vật phẩm. Công ty B 
xem xét thông tin được gửi từ Công ty A và phải xác nhận tình trạng chấp nhận bằng cách gửi trả một 
thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá thông qua Cơ sở dữ liệu bên nhận của mình. Trong kịch bản này, 
Công ty B chấp nhận Phân đoạn loại giá vật phẩm. 
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Bước 10 
 

Sau đó, Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B gửi đi thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá đến Cơ sở dữ 
liệu nguồn của Công ty A. Trong kịch bản này, thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm Phần tiêu 
đề xác nhận đồng bộ hóa giá, tiêu đề này phải đi kèm từng thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá, phân 
định thông điệp xác nhận, phân định thông điệp đồng bộ hóa giá, phân định quan hệ đồng bộ hóa giá, và a 
Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá cho Phân đoạn loại giá vật phẩm. Thông điệp đồng bộ hóa giá thu 
được sẽ như sau: 
 
Bảng 3-19 
 

Phần tiêu đề xác nhận đồng bộ hóa giá (xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(bên nhận dữ liệu) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Bên tiếp nhận dữ 
liệu riêng GLN trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận 
này đáp ứng. Đối với  kịch bản này, giá trị sẽ là “0054321000003”. 

Bên cung cấp thông tin 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần ghép với GLN của Bên 
cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này, giá trị sẽ là “0010000000016”. 

Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá 

(Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

ID thứ tự đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu bên nhận để nhận biết từng trường hợp 
của Thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá được gửi đi từ Cơ sở dữ liệu bên nhận của 
Công ty B đến Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A. ID là đơn nhất và tuần tự cho quan 
hệ đồng bộ hóa giá giữa Các trụ sở chính của Công ty A và Các trụ sở chính của 
Công ty B. Đối với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “C00000002” 

Bên cung cấp thông tin (chủ 
nội dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Bên tiếp nhận dữ 
liệu riêng GLN trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận 
này đáp ứng. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là “0054321000003” 

 

Phân định Quan hệ đồng bộ hóa giá  

(phân định quan hệ đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định quan hệ đồng bộ hóa giá nào giữa 
Công ty A và Công ty B mà thông điệp áp dụng. Giá trị này cần ghép với Số phân 
định quan hệ trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận này 
đáp ứng. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “1” là Số phân định đơn nhất cho 
quan hệ đã tồn tại và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Bên cung cấp thông tin (chủ 
nội dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là 
“0010000000016” 

Số phân định thông điệp đồng bộ hóa giá (phân định 

tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để nhận biết từng trường hợp của Thông 
điệp đồng bộ hóa giá được gửi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A đến Cơ sở dữ 
liệu bên nhận của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Số phân định thông điệp đồng 
bộ hóa giá trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận này đáp 
ứng. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “00000002” 

Bên cung cấp thông tin 

(chủ nội dung) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần ghép với GLN của Bên 
cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với kịch bản này giá trị sẽ là “0010000000016”. 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #3 (Xác 

nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 
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Xác nhận phân đoạn đồng 
bộ hóa giá (phân định bên 
khởi tạo đơn nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại giá 
vật phẩm #1.  Đối với  kịch bản này giá trị là “P00103” 

Bên cung cấp thông tin (chủ 
nội dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân đoạn 
điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân 
đoạn 

(tình trạng xác nhận đồng bộ 
hóa giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B về 
thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa giá.  Đối với 
kịch bản này Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống hỗ trợ của mình, do 
đó, giá trị sẽ là “ĐỒNG BỘ HÓA” 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #4 (Xác 

nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng 
bộ hóa giá (phân định bên 
khởi tạo đơn nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định Phân đoạn loại giá 
vật phẩm #2.  Đối với  kịch bản này giá trị là “P00104” 

Bên cung cấp thông tin (chủ 
nội dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân đoạn 
điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân 
đoạn 

(tình trạng xác nhận đồng bộ 
hóa giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B về 
thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp đồng bộ hóa giá.  Đối với 
kịch bản này, Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống hỗ trợ của mình, do 
đó, giá trị sẽ là "ĐỒNG BỘ HÓA" 

Bước 11 
 

Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A tiếp nhận thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá từ Cơ sở dữ liệu bên 
nhận của Công ty B và sẽ cập nhật danh mục đồng bộ hóa để thể hiện trạng thái của Phân đoạn loại giá 
vật phẩm là ‘đồng bộ hóa’. 
 

 

3.5.2. Chiết khấu và phí đối với giá khung đã đồng bộ hóa trước đó 
 

Khi thiết lập giá tham chiếu tới khung giá đã trao đổi trước đó, có một số quy tắc nhận định phải tuân thủ: 
 

1.   Phân đoạn điều kiện của khung phải có trạng thái “Chấp nhận”,  “đồng bộ hóa”  hoặc “xem xét”. 
 

2.   Phân đoạn điều kiện của khung phải thuộc loại “Khung”. 
 

3.   Nếu áp dụng, Ngày hết hiệu lực trên Phân đoạn điều kiện không được là ngày trong quá khứ. 
 

4.   Phân đoạn loại giá vật phẩm của Chiết khấu/phí phải thuộc loại "chiết khấu" hoặc "phí". 
 

5.   Phân đoạn loại giá vật phẩm của Chiết khấu/phí phải là số thứ tự lớn hơn “1”. 
 

6.   Nếu viện dẫn Phân đoạn điều kiện, thì Phân đoạn loại giá vật phẩm của Chiết khấu/phí không thể viện 
dẫn đến Phân đoạn loại giá vật phẩm khác. 

 

Dưới đây là ví dụ về cách trao đổi thông tin giá áp dụng cho khung đã đồng bộ trước đó: 
 

Công ty A, một nhà sản xuất sôcôla, hiện có quan hệ đồng bộ hóa giá GDSN với Công ty B, một nhà bán 
lẻ tạp hóa. Trong kịch bản này, Công ty A là Bên cung cấp thông tin và Công ty B là Bên tiếp nhận dữ liệu 
riêng. 
 

Công ty A và Công ty B thống nhất nhập vào quan hệ đồng bộ hóa giá GDSN.  Công ty A muốn trao đổi 
về giá gốc và giá chiết khấu cho các sản phẩm sau: 
 

GTIN 3: 10010000200031 
 

Mô tả 3: 25 Hộp Chewy Nut Bars 
 

Trước tiên, Công ty A đồng bộ hóa khung cho sản phẩm: 

 
Bảng 3-20: Khung 
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Điều kiện Tên điều kiện Min Req Max Req Chuẩn mực 

C00001 Khung Chewy Nut Bars 1 0 50 Thùng 

C00002 Khung Chewy Nut Bars 2 51 (no max) Thùng 

 

Bước 1 
 

Công ty A trao đổi 2 chuẩn mực khung cho Chewy Nut Bars với Công ty B thông qua GDSN. Điều này 
được thực hiện bởi Công ty  A  tạo ra hai điều kiện mới với Cơ sở dữ liệu nguồn của mình kèm theo quan 
hệ đồng bộ hóa giá hiện có với Công ty B. 
 
Bước 2 
 

Sau đó, Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A gửi đi thông điệp đồng bộ hóa giá đến Cơ sở dữ liệu bên 
nhận của Công ty B. Trong kịch bản này, thông điệp đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm Tiêu đề đồng bộ hóa 
giá, tiêu đề này phải kèm theo từng thông điệp đồng bộ hóa giá, và 2 Phân đoạn loại giá vật phẩm để trao 
đổi thông tin về giá gốc cho hai sản phẩm. Thông điệp đồng bộ hóa giá thu được sẽ như sau: 
 

Bảng 3-21 
 

Tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá (tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Bên cung cấp thông tin 

(Bên cung cấp thông tin) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. 
“0010000000016”. 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(Bên tiếp nhận dữ liệu riêng) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty B. 
“0054321000003”. 

Loại tài liệu giá 

(Loại tài liệu giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A hoặc Cơ sở dữ liệu nguồn để cho Công ty B 
biết ứng dụng dự kiến hoặc mục đích của việc gửi đi thông tin trong Thông điệp 
đồng bộ hóa giá.  Công ty B B có thể sử dụng giá trị này để xác định cách xử lý 
thông tin trong thông điệp. Đối với  kịch bản này, đây là lần tải đầu tiên thông 
tin trong thông điệp này, do đó, Giá trị mã sẽ là “INITIAL_LOAD” 

Số phân định thông điệp đồng bộ 
hóa giá (phân định tài liệu đồng bộ 
hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để nhận biết từng trường hợp 
của Thông điệp đồng bộ hóa giá được gửi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của Công 
ty A đến Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B. ID này là đơn nhất cho quan 
hệ đồng bộ hóa giá giữa Các trụ sở chính của Công ty A và Các trụ sở chính 
của Công ty B. ID thông điệp giá cần có hai giá trị, một số phân định thứ tự 
đơn nhất cho thông điệp và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng giá trị “00000003” là số phân định thứ tự đơn nhất và “0010000000016” 

là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Số phân định quan hệ (phân định 

quan hệ đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định quan hệ đồng bộ hóa giá nào 
giữa Công ty A và Công ty B mà thông điệp này áp dụng. Số phân định quan 
hệ cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho quan hệ và GLN của 
Công ty A. Đối với  kịch bản này, chỉ một quan hệ đồng bộ hóa giá giữa Công 
ty A và Công B hiện tồn tại, vì thế ta sẽ dùng giá trị “1” là Số phân định đơn 
nhất cho quan hệ hiện có và “0010000000016” là Bên cung cấp thông tin 
GLN. 

Phân đoạn điều kiện #1 (Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

ID điều kiện (Phân định điều kiện 

đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để xác định điều kiện cụ thể này. ID này là 
đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai giá trị, một Số phân định đơn 
nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng giá trị “C00001” là số phân định điều kiện đơn nhất và 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 
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Mã hành động điều kiện 

(Mã hành động điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với  Phân đoạn điều kiện cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của điều kiện này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Trình tự áp dụng điều kiện 

(Trình tự áp dụng điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại điều kiện của ‘chiết 
khấu’ hoặc ‘phí’ được áp dụng trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. 
Đối với kịch bản này, vì điều kiện này không phải là Loại điều kiện ‘chiết khấu’ 
hay ‘phí’ nên không cần giá trị. 

Mô tả điều kiện 

(Mô tả điều kiện) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về Loại điều kiện. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng mô tả “Khung Chewy Nut Bars 1” 

Loại điều kiện 

(Loại điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của điều kiện. Đối với  
kịch bản này ta gửi đi thông tin về chuẩn mực khung mà Công ty A phải cung 
cấp cho Công ty B. Thông tin này sẽ giúp Công ty B tối ưu các đơn hàng của 
mình. Giá trị mã sẽ là “KHUNG” 

Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết thời điểm 
điều kiện khung có hiệu lực cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  kịch 
bản này, ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện tại áp dụng dưới dạng thức 
sau  “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện 
tương ứng với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, chuẩn mực khung sẽ có 
hiệu lực kể từ Ngày bắt đầu hiệu lực, và bối cảnh được dựa trên ngày tháng 
của đơn hàng.  Trong ví dụ này, ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn 
hàng_đầu tiên" 

Ngày hết hiệu lực điều kiện 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết thời điểm 
điều kiện chuẩn mực khung ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá của 
họ. Đối với kịch bản này, ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó, không cần 
giá trị. 

Giá trị/lượng điều kiện 

(Giá trị điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực hoặc thước đo ấn định cho 
điều kiện. Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Hạn định giá trị điều kiện/UOM Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cơ sở, dựa vào đó giá trị mã được 
đưa ra. Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Loại giá trị điều kiện 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị điều kiện được 
phân loại. Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Hạn định phạm vi khung 
(Mã hạn định phạm vi khung) 

Quy định phạm vi khung dựa theo lượng, thước đo hay một đại lượng khác.  
Đối với kịch bản này, giá trị mã là “MEASUREMENT_RANGE”. 

Cấp khung tối thiểu 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn dưới đối với định lượng cho khung.  Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng một định lượng là số thùng. Ta sẽ quy định tối thiểu là 1 thùng. Giá trị = 
1 và UOM = ‘CA’ - Thùng. 

Cấp khung tối đa 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn trên đối với định lượng cho khung. Đối với kịch bản này, ta sẽ quy 
định tối đa là 50 thùng.  Giá trị = 50 và UOM = ‘CA’ - thùng. 

Phân đoạn điều kiện #2 (Điều kiện đồng bộ hóa giá) 

ID điều kiện (Phân định điều kiện 

đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để nhận biết điều kiện cụ thể này. ID này là 
đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai giá trị, một Số phân định đơn 
nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. Đối với kịch bản này ta sẽ sử 
dụng giá trị “C00002” là số phân định điều kiện đơn nhất là 
“0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 
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Mã hành động điều kiện 

(Mã hành động điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với Phân đoạn điều kiện cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của điều kiện này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

 

Trình tự áp dụng điều kiện 

(Trình tự áp dụng điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại điều kiệncủa ‘chiết 
khấu’ hoặc ‘phí’ được áp dụng trong quá trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. 
Đối với kịch bản này, vì điều kiện này không phải là Loại điều kiện ‘chiết khấu’ 
hay ‘phí’ nên không cần giá trị. 

Mô tả điều kiện 

(Mô tả điều kiện) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về Loại điều kiện. Đối với  
kịch bản này ta sẽ sử dụng mô tả “Khung Chewy Nut Bars 2” 

Loại điều kiện 

(Loại điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của điều kiện. Đối với  
kịch bản này ta gửi đi thông tin về chuẩn mực khung mà Công ty A phải cung 
cấp cho Công ty B. Thông tin này sẽ giúp Công ty B tối ưu các đơn hàng của 
mình. Giá trị mã sẽ là “KHUNG” 

Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết thời điểm 
điều kiện khung có hiệu lực với quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. Đối với  kịch 
bản này ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện tại áp dụng dưới dạng thức 
sau  “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định Ngày bắt đầu hiệu lực điều kiện 
tương ứng với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, chuẩn mực khung sẽ có 
hiệu lực kể từ Ngày bắt đầu hiệu lực, và bối cảnh dựa trên ngày tháng đơn 
hàng. Trong ví dụ này, ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu 
tiên" 

Ngày hết hiệu lực điều kiện 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết thời điểm 
điều kiện chuẩn mực khung ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá của 
họ. Đối với kịch bản này ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó không cần 
giá trị. 

Giá trị/lượng điều kiện 

(Giá trị điều kiện) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực hoặc thước đo ấn định cho 
điều kiện. Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Hạn định giá trị điều kiện/UOM Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cơ sở dựa vào đó giá trị mã được 
đưa ra. Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Loại giá trị điều kiện 

(Loại giá trị điều kiện) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị điều kiện được 
phân loại. Đối với điều kiện khung, thuộc tính này không thể áp dụng. 

Hạn định phạm vi khung 
(mã hạn định phạm vi khung) 

Quy định phạm vi khung dựa trên lượng, phép đo hay một đại lượng khác.  Đối 
với kịch bản này, giá trị mã là “MEASUREMENT_RANGE”. 

Cấp khung tối thiểu 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn dưới đối với định lượng cho khung.  Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng một định lượng là số thùng.  Ta sẽ quy định tối thiểu là 51 thùng.  Giá trị 
= 51 và UOM = ‘CA’ - Thùng. 

Cấp khung tối đa 

  Giá trị 

  UOM  (danh mục mã) 

Giới hạn trên đối với định lượng cho khung. Đối với kịch bản này ta không 
quy định mức tối đa. 

 

Bước 3 
 

Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B thông báo cho Công ty B về phân đoạn giá vật phẩm. Công B xem 
xét thông tin được gửi từ Công ty A và phải xác nhận trạng thái chấp thuận bằng cách gửi đi thông điệp 
xác nhận đồng bộ hóa giá thông qua Cơ sở dữ liệu bên nhận của mình. Trong kịch bản này, Công ty B 
chấp nhận Phân đoạn loại giá vật phẩm. 

Bước 4 
 

Sau đó, Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B gửi đi thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá đến Cơ sở dữ 
liệu nguồn của Công ty A. Trong kịch bản này thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá sẽ bao gồm Phần tiêu 
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đề xác nhận đồng bộ hóa giá, tiêu đề này phải kèm theo từng thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá, phân 
định thông điệp xác nhận, Số phân định thông điệp đồng bộ hóa giá, phân định quan hệ đồng bộ hóa giá, 
và  Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá cho Phân đoạn loại giá vật phẩm. Thông điệp đồng bộ hóa giá 
thu được sẽ như sau: 
 
Bảng 3-22 
 

Phần tiêu đề xác nhận đồng bộ hóa giá (xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(bên nhận dữ liệu) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Bên tiếp nhận 
dữ liệu riêng GLN trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là “0054321000003”. 

Bên cung cấp thông tin 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần ghép với GLN của Bên 
cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là “0010000000016”. 

Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá 

(Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

ID thứ tự đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu bên nhận để nhận biết từng trường 
hợp của Thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá gửi đi từ Cơ sở dữ liệu bên nhận 
của Công ty B đến Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A. ID này là đơn nhất và tuần 
tự cho quan hệ đồng bộ hóa giá giữa các trụ sở chính của Công ty A và các trụ sở 
chính của Công ty B. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “C00000003” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Bên tiếp nhận 
dữ liệu riêng GLN trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là “0054321000003” 

Phân định Quan hệ đồng bộ hóa giá  

(phân định quan hệ đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để nhận biết quan hệ đồng bộ hóa giá nào giữa 
Công ty A và Công ty B mà thông điệp này áp dụng. Giá trị này cần ghép với Số 
phân định quan hệ trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận 
này đáp ứng. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “1” là Số phân định đơn 
nhất cho quan hệ hiện có và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là 
“0010000000016” 
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Số phân định thông điệp đồng bộ hóa giá (phân định 

tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để nhận biết từng trường 
hợp của Thông điệp đồng bộ hóa giá gửi đi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của 
Công ty A đến Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B. Giá trị này cần 
ghép với Số phân định thông điệp đồng bộ hóa giá trong tiêu đề thông 
điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận này đáp ứng. Đối với  kịch 
bản này ta sẽ sử dụng giá trị “00000003” 

Bên cung cấp thông tin 

(chủ nội dung) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần ghép với 
GLN của Bên cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ 
hóa giá mà thông điệp xác nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này 
giá trị sẽ là “0010000000016”. 

Xác nhận phân đoạn  –   Phân đoạn điều kiện #1 (Xác 

nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID điều kiện sử dụng để nhận biết phân đoạn điều 
kiện #1.  Đối với kịch bản này giá trị là “C00001” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong 
Phân đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản 
này giá trị là “0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 

(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi 
Công ty B về thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp 
đồng bộ hóa giá.  Trong kịch bản này Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung 
trong hệ thống hỗ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là "ĐỒNG BỘ HÓA" 

Xác nhận phân đoạn  –   Phân đoạn điều kiện #2 (Xác 

nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID điều kiện sử dụng để nhận biết phân đoạn điều 
kiện  #2.  Đối với  kịch bản này giá trị là “C00002” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong 
Phân đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản 
này giá trị là “0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 

(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi 
Công ty B về thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp 
đồng bộ hóa giá.  Trong kịch bản này Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung 
trong hệ thống hỗ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là "ĐỒNG BỘ HÓA" 

Bước 5 
 

Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A tiếp nhận thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá from Cơ sở dữ liệu 
bên nhận của Công ty B và sẽ cập nhật danh mục đồng bộ hóa của mình để thể hiện tình trạng của 
Phân đoạn điều kiện là 'đồng bộ hóa’. 
 
Bước 6 
 

Lúc này, Công ty A đồng bộ hóa giá gốc và giá chiết khấu cho Chewy Nut Bars, sẽ được áp dụng cho 
Khung 1: 

Bảng 3-23 : Giá gốc 

 
 

ID giá Loại giá GTIN Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giá Khung 

P00105 Giá theo danh 
mục 

10010000200031 Ngày hôm nay (không) $50.00/ 
thùng 

Khung Chewy 
Nut Bar 1 

 
 
 



 
 

Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

 
 
 

Bảng 3-24 : Giá chiết khấu 
 

ID giá Loại giá GTIN Ngày bắt đầu Ngày kết 
thúc 

Giá Khung 

P00106 Chiết khấu 10010000200031 Ngày hôm nay 
+ 10 ngày 

ngày bắt đầu 
+ 14 ngày 

-$1.00/ 
thùng 

Khung Chewy 
Nut Bar 1 

 

Bước 7 
 

Công ty A trao đổi về giá gốc và giá chiết khấu của Chewy Nut Bars với Công ty B thông qua GDSN. 
Việc này được thực hiện bởi Công ty A tạo ra Phân đoạn loại giá vật phẩm mới, viện dẫn đến định nghĩa 
khung áp dụng được với Cơ sở dữ liệu nguồn của họ kèm theo quan hệ đồng bộ hóa giá hiện có với 
Công ty B. 

 
Bước 8 
 

Sau đó, Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A gửi đi thông điệp đồng bộ hóa giá đến Cơ sở dữ liệu bên 
nhận của Công ty B. Trong kịch bản này, thông điệp đồng bộ hóa giá sẽ gồm Tiêu đề đồng bộ hóa giá, 
tiêu đề này phải kèm theo từng thông điệp đồng bộ hóa giá, và 2 Phân đoạn loại giá vật phẩm để trao 
đổi thông tin về giá gốc và giá chiết khấu cho sản phẩm. Thông điệp đồng bộ hóa giá thu được sẽ như 
sau: 
 
Bảng 3-25 
 

Thông điệp đồng bộ hóa giá Header (tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Bên cung cấp thông tin 

(Bên cung cấp thông tin) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. 
“0010000000016”. 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(Bên tiếp nhận dữ liệu riêng) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty B. 
“0054321000003”. 

Loại tài liệu giá 

(Loại tài liệu giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A hoặc Cơ sở dữ liệu nguồn để cho Công ty B 
biết ứng dụng dự kiến hoặc mục đích của việc gửi đi thông tin trong Thông điệp 
đồng bộ hóa giá.  Công ty B có thể sử dụng giá trị này để xác định cách xử lý 
thông tin trong thông điệp. Đối với  kịch bản này, đây là lần tải đầu tiên thông tin 
trong thông điệp này, do đó, giá trị mã sẽ là “INITIAL_LOAD” 

Số phân định thông điệp đồng bộ 

hóa giá (phân định tài liệu đồng bộ 

hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để nhận biết từng trường hợp của 
Thông điệp đồng bộ hóa giá gửi đi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A đến 
Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B. ID này là đơn nhất cho quan hệ đồng bộ 
hóa giá giữa Các trụ sở chính của Công ty A và Các trụ sở chính của Công ty B. 
ID thông điệp giá cần có hai giá trị, một số phân định thứ tự đơn nhất cho thông 
điệp và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị 
“00000004” là số phân định thứ tự đơn nhất và “0010000000016” là GLN của 

Bên cung cấp thông tin. 

Số phân định quan hệ (phân định 

quan hệ đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để nhận biết quan hệ đồng bộ hóa giá nào 
giữa Công ty A và Công ty B mà thông điệp này áp dụng. Số phân định quan hệ 
cần có hai giá trị, một Số phân định đơn nhất cho quan hệ và GLN của Công ty 
A. Đối với  kịch bản này, chỉ có một quan hệ đồng bộ hóa giá giữa Công ty A và 
Công ty B hiện có nên ta sẽ sử dụng giá trị “1” là Số phân định đơn nhất cho 
quan hệ hiện có và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Số hạn định mô tả vật phẩm #5 (Viện dẫn vật phẩm theo 

catalog) (Số hạn định mô tả vật phẩm) 

GTIN 

(gtin) 
GTIN phân bổ cho vật phẩm trong catalog, trong kịch bản này sẽ là GTIN của 
thùng Chewy Nut Bars, vì thế ta sẽ dùng giá trị “10010000200031” 
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Nguồn dữ liệu 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của nguồn dữ liệu của vật phẩm theo catalog có thông tin về giá kèm 
theo. Bên cung cấp thông tin về giá có thể khác với nguồn dữ liệu của thông 
tin vật phẩm. Trong kịch bản này, Bên cung cấp thông tin về giá chính là 
nguồn dữ liệu của thông tin vật phẩm, vì thế ta sẽ dùng giá trị 
“0010000000016” 

Mã nước thị trường mục tiêu 

(Mã nước thị trường mục tiêu) 
Mã nước thị trường mục tiêu là mã nước theo ISO 3166_1 của vật phẩm theo 
catalog. Trong kịch bản này thị trường mục tiêu cho vật phẩm theo catalog là 
US, vì thế ta sẽ dùng giá trị “840” 

Phân đoạn loại giá vật phẩm #5 (Giá chiết khấu cho Chewy Nut Bars) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân 

đoạn loại giá vật phẩm) Số phân 

định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể này. 
ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân 
định đơn nhất cho Loại giá và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta sẽ 
sử dụng giá trị “P00105” là ID loại giá đơn nhất và “0010000000016” là GLN 

của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản này, 
đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của loại giá vật phẩm. 
Đối với  kịch bản này ta gửi đi thông tin về về giá kèm theo điều kiện khung, 
thông thường, đây là giá hàng ngày hoặc Giá gốc của thương phẩm. Giá gốc 
còn được gọi là giá trên danh mục, vì vậy giá trị mã sẽ là "Giá trên danh mục" 

Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có thể 
sử dụng như phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng mô tả “Giá gốc của Khung Chewy Nut Bar 1” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó Loại giá áp dụng trong quá 
trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì Loại giá này là 
điểm bắt đầu cho tính toán giá thuần trên hóa đơn và đây không phải là Loại giá 
'chiết khấu' hoặc 'phí', do đó, giá trị sẽ là “1”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức qua đó Công ty A và Công 
ty B đã thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng, Công ty A sẽ cung cấp 
hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này, Phương pháp phân phối không 
được quy định, do đó, giá trị sẽ là “UNS” 

Lý do hành động giá 

(Lý do hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao có 
hành động kèm theo từng thành phần giá. Đối với  kịch bản này, Loại giá kèm 
theo việc đưa vào vật phẩm mới, do đó, giá trị sẽ là “NI”. 

Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết thời điểm 
giá chiết khấu cho thương phẩm có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá của 
họ. Đối với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện tại, áp dụng 
theo dạng thức sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định rằng Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 
tương ứng với bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương 
phẩm sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do 
đó, ta sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết liệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết thời điểm 
giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. 
Đối với kịch bản này, ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó không cần giá 
trị. 
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Bối cảnh ngày hết hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết thời điểm 
giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. 
Đối với kịch bản này, ta sẽ không quy định ngày kết thúc, do đó không cần giá 
trị. 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định 

điều kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để xác định điều 
kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai giá trị, 
một Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. Đối với  
kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “C00001” là số phân định điều kiện đơn nhất 
và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân loại. 
Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá gốc là $50.00,  ta 
sẽ sử dụng giá trị mã "GIÁ TRỊ" 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 

giá trị (bắt buộc) 

Đơn vị đo (tùy chọn) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực hoặc thước đo ấn định cho 
giá gốc. Đối với  kịch bản này, giá gốc cho thương phẩm là $50.00, vì thế ta sẽ 
dùng giá trị “50.00” và vì Loại giá trị giá được đặt là “GIÁ TRỊ”, nên không cần 

đưa ra đơn vị đo. 

Đại lượng cơ sở giá (đại lượng cơ 

sở giá)  

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại lượng 
này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối với  kịch 
bản này, giá chiết khấu dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn vị đo 
sẽ là “CA” đối với thùng.   

Phân đoạn loại giá vật phẩm #6 (Giá chiết khấu cho Chewy Nut Bars) 

(Loại giá thương phẩm) 

ID loại giá (Số phân định phân 

đoạn loại giá vật phẩm) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định loại giá vật phẩm cụ thể này. 
ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID loại giá cần có hai giá trị, một Số phân 
định đơn nhất cho Loại giá này và GLN của Công ty A. Đối với  kịch bản này ta 
sẽ sử dụng giá trị “P00106” là ID loại giá đơn nhất và “0010000000016” là 

GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Mã hành động giá 

(Mã hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cho Công ty B tính chất của hành 
động cần thực hiện đối với  Phân đoạn loại giá cụ thể này. Đối với  kịch bản 
này, đây là bổ sung ban đầu của loại giá này, do đó, giá trị sẽ là “ADD”. 

Loại giá 

(Mã loại giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để phân định tính chất của loại giá vật phẩm. 
Đối với  kịch bản này ta gửi đi thông tin về giá chiết khấu của thương phẩm, vì 
thế giá trị mã sẽ là "CHIẾT KHẤU" 

Mô tả loại giá 

(Mô tả loại giá) 
Đoạn mô tả ấn định bởi Công ty A để mô tả thêm về loại giá. Mô tả này có thể 
sử dụng như phân loại bổ sung của loại giá. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử 
dụng mô tả “Giá chiết khấu Khung Chewy Nut Bar 1” 

Trình tự áp dụng loại giá 

(Trình tự áp dụng loại giá) 
Giá trị ấn định bởi Công ty A xác định thứ tự trong đó loại giá áp dụng trong quá 
trình tính toán giá thuần trên hóa đơn. Đối với  kịch bản này, vì chiết khấu này sẽ 
được tính trực tiếp từ giá gốc, nên giá trị sẽ là “2”. 

Phương pháp phân phối 

(Mã phương pháp phân phối) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra phương thức qua đó Công ty A và Công 
ty B đã thống nhất tại điểm nào trong chuỗi cung ứng, Công ty A sẽ cung cấp 
hàng hóa cho Công ty B. Đối với  kịch bản này, Phương pháp phân phối không 
được quy định, do đó, giá trị sẽ là “UNS” 

Lý do hành động giá 

(lý do hành động giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A chỉ ra biện minh hoặc giải thích vì sao có hành 
động kèm theo từng thành phần giá. Đối với kịch bản này, chiết khấu sẽ chỉ kéo 
dài trong hai tuần, vì thế giá trị sẽ là “TPR”, chỉ ra việc giảm giá tạm thời. 
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Ngày bắt đầu hiệu lực loại giá 

(Ngày bắt đầu hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết thời điểm 
giá gốc cho thương phẩm bắt đầu có hiệu lực đối với quan hệ đồng bộ hóa giá. 
Đối với  kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày tháng và thời gian hiện tại cộng với 10 
ngày, áp dụng dưới dạng thức sau “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày bắt đầu hiệu lực) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định rằng Ngày bắt đầu hiệu lực Loại giá 
ứng với bối cảnh cụ thể. Đối với kịch bản này giá chiết khấu cho thương phẩm 
sẽ có hiệu lực với đơn hàng đầu tiên tính từ Ngày bắt đầu hiệu lực, do đó, ta 
sẽ sử dụng giá trị mã "Ngày tháng_đơn hàng_đầu tiên" 

Ngày hết liệu lực loại giá 

(Ngày hết hiệu lực) 
Ngày tháng và thời gian ấn định bởi Công ty A để cho Công ty B biết thời điểm 
giá gốc cho thương phẩm ngừng áp dụng cho quan hệ đồng bộ hóa giá của họ. 
Đối với kịch bản này, ta sẽ sử dụng ngày bắt đầu cộng với 14 ngày (để chỉ ra 
khoảng thời gian chiết khấu hai tuần) áp dụng dưới dạng thức sau 

“YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS” 

Bối cảnh ngày hết hiệu lực 

(Mã bối cảnh ngày hết hiệu lực) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty A xác định rằng Ngày hết liệu lực loại giá ứng với 
bối cảnh cụ thể. Đối với  kịch bản này, giá chiết khấu cho thương phẩm sẽ áp 
dụng với các đơn hàng thực hiện vào ngày kết thúc hiệu lực, vì vậy, giá trị mã 
“LAST_ORDER_DATE” sẽ được nhập. 

ID điều kiện mục tiêu (Phân định 

điều kiện đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A (đã được trao đổi trước đó) để xác định điều 
kiện mục tiêu. ID này là đơn nhất cho Công ty A. ID điều kiện cần có hai giá trị, 
một Số phân định đơn nhất cho điều kiện này và GLN của Công ty A. Đối với  
kịch bản này, ta sẽ sử dụng giá trị “C00001” là số phân định điều kiện đơn nhất 
và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Loại giá trị giá 

(Loại giá trị giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty A để chỉ ra cách thức giá trị giá được phân loại. 
Đối với  kịch bản này, giả sử ta muốn trao đổi thông tin về giá chiết khấu là -
$1.00,  ta sẽ sử dụng giá trị mã "GIÁ TRỊ" 

Giá trị giá 

(Giá trị giá) 

giá trị (bắt buộc) 

Đơn vị đo (tùy chọn) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để chỉ ra lượng thực hoặc thước đo ấn định cho 
giá chiết khấu. Đối với  kịch bản này, giá chiết khấu cho thương phẩm là -$1.00, 
vì thế ta sẽ dùng giá trị “1.00” và vì Loại giá trị giá được đặt là “GIÁ TRỊ”, nên 

không cần đưa ra đơn vị đo.  Chú thích: Ta không cần trao đổi giá trị bằng số 
âm vì điều này sẽ được tự động ghi nhận bởi bên nhận dữ liệu do Phân đoạn 
loại giá vật phẩm này thuộc loại "CHIẾT KHẤU". 

Đại lượng cơ sở giá (đại lượng cơ 

sở giá)  

giá trị (bắt buộc) 

đơn vị đo (bắt buộc) 

Giá trị ấn định bởi Công ty A để định lượng giá với 'giá trên' lượng. Đại lượng 
này phải gồm đơn vị đo để mô tả giá nào và lượng giá áp dụng.  Đối với  kịch 
bản này, giá chiết khấu dùng cho một thùng, vì vậy giá trị sẽ là “1” và đơn vị đo 
sẽ là “CA” đối với thùng.   

 

Bước 9 
 

Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B thông báo cho Công ty B về phân đoạn giá vật phẩm. Công ty B 
xem xét thông tin được gửi từ Công ty A và phải xác nhận tình trạng chấp thuận bằng cách gửi lại thông 
điệp xác nhận đồng bộ hóa giá qua Cơ sở dữ liệu bên nhận của mình. Trong kịch bản này, Công ty B 
chấp nhận Phân đoạn loại giá vật phẩm. 
 
Bước 10 
 

Sau đó, Cơ sở dữ liệu bên nhận của Công ty B gửi đi thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá đến Cơ sở 
dữ liệu nguồn của Công ty A. Trong kịch bản này, thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá sẽ gồm Phần 
tiêu đề xác nhận đồng bộ hóa giá, tiêu đề này phải kèm theo từng thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá, 
phân định thông điệp xác nhận, Số phân định thông điệp đồng bộ hóa giá, phân định quan hệ đồng bộ 
hóa giá, và  Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá cho Phân đoạn loại giá vật phẩm. Thông điệp đồng bộ 
hóa giá thu được sẽ như sau: 
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Bảng 3-26 
 

Phần tiêu đề xác nhận đồng bộ hóa giá (xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Bên tiếp nhận dữ liệu riêng 

(bên nhận dữ liệu) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Bên tiếp nhận 
dữ liệu riêng GLN trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với kịch bản này giá trị sẽ là “0054321000003”. 

Bên cung cấp thông tin 

(nguồn dữ liệu) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần ghép với GLN của Bên 
cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với  kịch bản này giá trị sẽ là “0010000000016”. 

 

Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá 

(Phân định xác nhận đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

ID thứ tự đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu bên nhận để nhận biết từng trường 
hợp của Thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá gửi đi từ Cơ sở dữ liệu bên nhận 
của Công ty B đến Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A. ID này là đơn nhất và tuần 
tự cho quan hệ đồng bộ hóa giá giữa các trụ sở chính của Công ty A và các trụ sở 
chính của Công ty B. Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “C00000004” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Bên tiếp nhận 
dữ liệu riêng GLN trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với kịch bản này giá trị sẽ là “0054321000003” 

Phân định quan hệ đồng bộ hóa giá  

(phân định quan hệ đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Công ty A để phân định quan hệ đồng bộ hóa giá nào giữa 
Công ty A và Công ty B mà thông điệp này áp dụng. Giá trị này cần ghép với Số 
phân định quan hệ trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác nhận 
này đáp ứng. Đối với  kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “1” là Số phân định đơn 
nhất cho quan hệ hiện có và “0010000000016” là GLN của Bên cung cấp thông tin. 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Đối với kịch bản này giá trị sẽ là 
“0010000000016” 

Số phân định thông điệp đồng bộ hóa giá (phân định 

tài liệu đồng bộ hóa giá) 

Số phân định đơn nhất 
(phân định bên khởi tạo đơn 
nhất) 

ID đơn nhất ấn định bởi Cơ sở dữ liệu nguồn để nhận biết từng trường hợp của 
Thông điệp đồng bộ hóa giá gửi đi từ Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A đến Cơ sở 
dữ liệu bên nhận của Công ty B. Giá trị này cần ghép với Số phân định thông điệp 
đồng bộ hóa giá trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà xác nhận này đáp ứng. 
Đối với kịch bản này ta sẽ sử dụng giá trị “00000004” 

Bên cung cấp thông tin 

(chủ nội dung) 
GLN của các trụ sở chính của Công ty A. Giá trị này cần ghép với GLN của Bên 
cung cấp thông tin trong tiêu đề thông điệp đồng bộ hóa giá mà thông điệp xác 
nhận này đáp ứng. Đối với kịch bản này giá trị sẽ là “0010000000016”. 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #5 (Xác 

nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ 
hóa giá (phân định bên khởi 
tạo đơn nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định phân đoạn loại giá vật 
phẩm #5.  Đối với  kịch bản này giá trị là “P00105” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội 
dung) 

Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong Phân đoạn 
điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với  kịch bản này giá trị là 
“0010000000016” 
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Tình trạng xác nhận phân đoạn 

(tình trạng xác nhận đồng bộ 
hóa giá) 

Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi Công ty B về 
thông tin trong Phân đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Trong kịch 
bản này Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung trong hệ thống hỗ trợ của mình, do đó, 
giá trị sẽ là "ĐỒNG BỘ HÓA" 

 

Xác nhận loại giá vật phẩm –   Phân đoạn loại giá vật phẩm #6 (Xác 

nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá) 

Xác nhận phân đoạn đồng bộ hóa giá 
(phân định bên khởi tạo đơn nhất) 

Giá trị này cần ghép với ID giá vật phẩm dùng để phân định phân đoạn loại 
giá vật phẩm #6.  Đối với kịch bản này giá trị là “P00106” 

Bên cung cấp thông tin (chủ nội dung) Giá trị này cần ghép với GLN của Bên cung cấp thông tin sử dụng trong 
Phân đoạn điều kiện trong thông điệp đồng bộ hóa giá. Đối với kịch bản 
này giá trị là “0010000000016” 

Tình trạng xác nhận phân đoạn 

(tình trạng xác nhận đồng bộ hóa giá) 
Giá trị mã ấn định bởi Công ty B mô tả hành động được thực hiện bởi 
Công ty B về thông tin trong Phân đoạn điều kiện này trong thông điệp 
đồng bộ hóa giá.  Trong kịch bản này Công ty B lưu giữ chuẩn mực khung 
trong hệ thống hỗ trợ của mình, do đó, giá trị sẽ là "ĐỒNG BỘ HÓA" 
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Cơ sở dữ liệu nguồn của Công ty A tiếp nhận thông điệp xác nhận đồng bộ hóa giá từ Cơ sở dữ liệu bên 
nhận của Công ty B và sẽ cập nhật danh mục đồng bộ hóa để thể hiện tình trạng của Phân đoạn loại giá 
vật phẩm là ‘đồng bộ hóa’. 
 

4. Từ vựng 
 

Bảng từ vựng dưới đây được cập nhật cho lần xuất bản Tháng 9 năm 2010 của tài liệu này. Tham khảo 
phiên bản mới nhất của từ vựng GDSN trong GS1 GDD  
(http://gdd.gs1.org/GDD/public/searchableglossary.asp). 
 

Thuật ngữ Mô tả 

Chiết khấu  Khoản ghi có trên hóa đơn. Điều này có thể xảy ra ở cấp độ mặt hàng hoặc cấp độ 
hóa đơn. Có nhiều loại chiết khấu. Một số dựa trên hợp đồng, ví dụ backhaul, một số 
khác không phải là hợp đồng chính thức. Một số loại chiết khấu đưa ra cho ngành 
công nghiệp như điều khoản thanh toán trong khi có những loại như chiết khấu 
khuyến mại cụ thể cho đối tác thương mại. 

Trình tự áp dụng  Thứ tự (đầu tiên, thứ hai, thứ ba,…) trong đó một thành phần trong tổng giá 
được xử lý. Cần đảm bảo rằng người mua và người bán thu được một kết quả 
tính giá cuối cùng giống nhau. 

Khung giá  Điều khoản dùng để thể hiện giá phổ biến nhất khi mua một số lượng thương phẩm nhất 
định hoặc một thước đo khác nào đó (trọng lượng, khối). Những khung giá này được 
đưa ra theo loạt (ví dụ các lô từ 100 đến 299 thùng, từ 300 đến 599, toàn xe hàng; mỗi 
loại có một mức giảm giá khác nhau) 

Hạn định phạm vi khung  Hạn định phạm vi khung mô tả các giá trị thể hiện trong phạm vi khung tối thiểu và 
hoặc phạm vi khung tối đa với đơn vị đo hoặc giá trị tiền tệ và mã tiền tệ ISO hoặc 
công cụ mô tả khác, như vỏ, pallet, trọng lượng, mỗi đơn vị, kích thước hoặc đơn vị 
hậu cần. 

Quản lý kênh  Hành động xác định hoặc đàm phán về Kênh thương mại thích hợp của người mua 
trong quan hệ thương mại. 

Chi phí  Khoản nợ phản ánh trên hóa đơn. Điều này có thể xảy ra ở cấp độ mặt hàng hoặc cấp 
độ hóa đơn. Có nhiều loại phí. Một số dựa trên hợp đồng, một số khác không phải là 
hợp đồng chính thức. Loại này cũng có thể sử dụng khi xác định giá trị tiền tệ khi tính 
giá. 

Định giá thành phần  Điều khoản sử dụng để mô tả khi các đối tác thương mại trao đổi thông tin về giá 
trong nhiều bộ phận, (ví dụ: phí, chiết khấu, thuế gia tăng,…) 

Khấu trừ  Khoản tiền khách hàng yêu cầu và được lấy từ hóa đơn. Nó có thể hoặc không 
được ủy quyền. 

Đặt cọc  Thành phần giá có thể hoàn lại, thường gắn với phí mà người bán tính cho người 
mua. Bên tiếp nhận dữ liệu hoặc người tiêu dùng có thể chọn để người bán hoàn lại 
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Hướng dẫn thực thi đồng bộ hóa giá GDSN  

 

 

 

số tiền này bằng việc tuân thủ các yêu cầu đã nêu. Ví dụ: Đặt cọc chai, trả lại, thuê 
công cụ. 

Hóa đơn  Tài liệu/thông điệp công bố khoản thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được 
cung cấp theo các điều kiện thỏa thuận giữa bên bán và bên mua 

Cấp độ tổng hóa đơn Phương pháp mô tả trong đó thành phần giá được tính dựa trên tổng hóa đơn. (Xem 
thêm Phương pháp mô tả) 

Thời gian thực hiện Thời gian cần thiết tính từ khi nhập đơn hàng đến thời điểm giao hàng sớm nhất. 

Cấp độ dòng mặt hàng Phương pháp mô tả đề cập đến cách thể hiện thương phẩm trên hóa đơn. (Xem 
thêm Phương pháp mô tả) 

Giá trên danh mục  Giá bên ngoài gắn với sản phẩm không có chiết khấu hay phí. Đây thường là giá in 
sẵn trên Giá trên danh mục hoặc catalogue của nhà cung cấp. (Có thể dành riêng cho 
khách hàng hoặc không). 

 

Thuật ngữ Mô tả 

Phương pháp mô tả  Hình thức thể hiện một điều kiện trên hóa đơn. Có hai cách mô tả − Cấp độ mặt hàng 
theo dòng (giả sử là mỗi dòng thể hiện thông tin về lượng x của một GTIN kê trong 
hóa đơn) và cấp độ tổng hợp hóa đơn (phần cuối của hóa đơn, và không nhất thiết 
giới hạn ở một thương phẩm/GTIN trên hóa đơn, có thể gắn với một, nhiều hoặc tất cả 
các thương phẩm trên hóa đơn) 

Chiết khấu trên hóa đơn  Chiết khấu phản ánh trên hóa đơn. Có sự khác biệt trong cách sử dụng thuật ngữ này 
giữa các khu vực. Ví dụ, ở Bắc Mỹ định nghĩa này được gọi là “Ngoài hóa đơn”.  Phần 
lớn trên thế giới sử dụng thuật ngữ này như định nghĩa hiện tại, khuyến nghị tất cả các 
chiết khấu phản ánh trên hóa đơn nên được phân loại là “Chiết khấu trên hóa đơn" 

Khuyến mại  Phần chiết khấu của nhà cung cấp để khuyến khích gia tăng doanh số bán sản 
phẩm. Loại chiết khấu này cụ thể đối với một sản phẩm hay nhóm sản phẩm. 

Hệ số làm tròn  Số chữ số bên phải dấu thập phân (hoặc dấu phẩy) mà các đối tác thương mại thống 
nhất lấy làm độ chính xác của trị số trao đổi giữa các đối tác . 

Giá giao dịch  Là giá mặt hàng/GTIN in trên hóa đơn sau khi đã tính các chiết khấu và phí thích 
hợp. 

 


