
 1 

 

Giới thiệu chuẩn EANCOM trong thương mại và vËn t¶i 

 

Phát hành lần đầu: 01/09/1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. Ph¹m vi cña tµi liÖu 

Phạm vi của tài liệu này giới hạn trong các thông báo thanh toán EDIFACT 

trao đổi giữa giữa người sử dụng EANCOM và các ngân hàng của họ. 

Không bao gồm từ việc trao đổi thông điệp giữa các ngân hàng tới các giao 

dịch vËn t¶i giữa ngân hàng và các khách hàng. 

Tham gia vào nhóm dự án này, giống như các nhóm dự án khác của tổ chức 

EAN quốc tế (nay là GS1), là các đối tác cùng một mối quan tâm trong việc 

phát triển các văn bản hướng dẫn triển khai các thông điệp EDI  phù hợp 

với mục đích và phạm vi công việc của nhóm dự án. 

Các thông báo EANCOM khi nhìn ở góc độ từng chức năng kinh doanh 

riêng biệt thì thể hiện dưới dạng các yêu cầu mua hàng, báo cáo bán hàng, 

cung cấp các thông tin đặt lệnh thanh toán, v.v..  Điều đó chứng tỏ sẽ không 

có thông báo theo chuẩn EANCOM nào có thể hoạt động một cách độc lập 

vì mỗi thông báo đó tạo nên một chuỗi lưu chuyển thông tin đồng nhất, đảm 

bảo tính hiệu quả của cả chuỗi hoạt động. Một mắt xích không hoạt động 

đúng sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống. 

Việc thêm các thông báo EDI vËn t¶i vào trong hệ thống chuẩn EANCOM 

khiến cho hệ thống thông báo thương mại và vận tải của EANCOM có thể 

cho phép các doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ các giao dịch thương mại 

của mình từ yêu cầu đặt hàng trong đó bao gồm các hướng dẫn vận chuyển 

cho tới thỏa thuận thanh toán cuối cùng. 

Tài liệu này là sản phẩm làm việc của nhóm dự án có chất lượng rất cao và 

cũng là một bản giới thiệu về chủ đề EDI vận tải không mang tính kỹ thuật. 

Đó là một nỗ lực làm sáng tỏ các hoạt động trao đổi trong thương mại và 

vận tải nhấn mạnh vào những khu vực đang chồng chéo đặc biệt là mối liên 

hệ giữa các thông báo thương mại và vận tải của EANCOM. 
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2. Kiến thức cơ bản về EANCOM 

Vào năm 1987, đại hội đồng của EAN quốc tế, nhằm đáp ứng yêu cầu từ 

các thành viên, đã phê chuẩn đưa vào phát triển hệ thống EANCOM, một 

hệ thống con của chuẩn EDIFACT về EDI của liên hợp quốc. 

Hai mục đích chính của đại hội đồng trong phê chuẩn này là muốn 

EANCOM trở thành chuẩn cho trao đổi dữ liệu quốc tế giữa các thành viên 

và các tổ chức mã số của EAN nếu chưa xây dựng chính sách EDI hoặc 

chưa phát triển chuẩn EDI quốc gia thì sẽ chấp nhận EANCOM như là 

chuẩn của mình.  

Cam kết hỗ trợ đầy đủ quá trình phát triển EDIFACT, ngày nay EAN quốc 

tế đang quan tâm tới các hội nghị, hội thảo về EDIFACT ở mọi cấp độ. 

Các nguyên tắc cơ bản được thông qua cho quá trình phát triển của 

EANCOM là: 

 Đơn giản: Chuẩn EDIFACT nên được trình bày theo định dạng cũng 

như phương thức dễ hiểu và triển khai thực hiện nhất. 

 Sử dụng mã số EAN: để hỗ trợ quá trình tự động hóa, hệ thống số của 

EAN nên được sử dụng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ và vị trí. 

 Phát hành EANCOM: mỗi lần phát hành EANCOM chỉ nên dựa vào 

một mục của EDIFACT 

3. Tình hình phát triển của EANCOM 

Từ lần phát hành đầu tiên của EANCOM vào tháng 7 năm 1990 khi bảy 

mẫu thông báo được ban hành, thì cho đến nay EANCOM về bản chất phát 

triển lên đến bốn mươi hai mẫu thông báo về thương mại, vận tải và vËn t¶i. 
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Các mẫu thông báo hiện nay bao gồm trong hệ thống chuẩn EANCOM như 

sau: 

Thông báo EDI cho thương mại Thông báo EDI cho vận tải 

COACSU – Tóm tắt kê khai thương 

mại 

HANMOV – Hoạt động và quản lý 

hàng hóa 

COMDIS – Tranh luận thương mại IFCSUM – Chỉ dẫn vận tải nhiều 

hàng hóa ký gửi 

CONTRL – Báo cáo về cú pháp và 

dịch vụ 

IFTMAN – Thông cáo đến 

DELFOR – Kế hoạch lưu chuyển IFTMBC – Xác nhận đặt trước 

DESADV – Giấy báo vận tải hàng 

hóa 

IFTMBF – Đặt trước chắc chắn 

GENRAL – Thông báo chung IFTMIN – Chỉ dẫn vận tải 

INSDES – Chỉ dẫn vận tải hàng hóa IFTSTA – Trạng thái vận tải 

INVOIC – Hóa đơn  

INVRPT – Báo cáo kiểm kê Thông báo EDI vËn t¶i 

MSCONS – Báo cáo tiêu dùng dịch 

vụ đã được tính toán 

BANSTA – Trạng thái ngân hàng 

ORDCHG – Đề nghị thay đổi đơn đặt 

hàng 

CREMUL – Giấy báo ghi có kép 

ORDERS – Đơn đặt hàng DEBMUL – Giấy báo ghi nợ kép 

ORDRSP – Trả lời đơn đặt hàng FINCAN – Ước lược vËn t¶i 

OSTENQ – Thẩm định trạng thái yêu 

cầu 

FINSTA – Báo cáo vËn t¶i 

OSTRPT – Báo cáo trạng thái yêu cầu PAYMUL – Giấy báo ủy nhiệm 
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chi kép 

PARTIN – Thông tin các bên  

PRICAT – Danh mục giá/bán hàng  

PRODAT – Dữ liệu sản phẩm  

PROINQ – Thẩm định sản phẩm  

QUALTY – Báo cáo kiểm nghiệm chất 

lượng 

 

QUOTES – Báo giá  

RECADV – Báo nhận  

REMADV – Báo gửi tiền  

REQOTE – Yêu cầu báo giá  

RETANN – Thông báo trả lại  

RETINS – Hướng dẫn trả lại  

SLSFCT – Báo cáo dự báo bán hàng  

SLSRPT – Báo cáo dữ liệu bán hàng  

TAXCON – Quản lý thuế  

4. T×nh tr¹ng cña EANCOM 

Mỗi ngày có hàng triệu các giao dịch được khởi tạo, xử lý và hoàn thành 

trong thế giới thương mại và vËn t¶i nói chung. Thông thường thì mỗi giao 

dịch thương mại sẽ có ít nhất một giao dịch vËn t¶i, và một giao dịch thanh 

toán tiền như thế được xử lý thông qua chuỗi vËn t¶i. Mục đích của các lĩnh 

vực Thương mại và vËn t¶i trong cùng giao dịch có thể khác nhau do sự 

khác nhau về mối quan tâm ứng với mỗi lĩnh vực. 
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Hình 1 : Mối liên hệ giữa Thương mại và vËn t¶i 

Hình 1 mô tả mối liên hệ giữa Thương mại và vËn t¶i như là hai đường tròn 

chồng lên nhau. Lĩnh vực thương mại được thể hiện bởi hình đường tròn 

bên trái và lĩnh vực vËn t¶i là đường tròn bên phải. Trong vùng giao nhau 

của hai đường tròn là thành phần chung của hai lĩnh vực. 

Tiêu điểm của phần này là cố gắng giải thích phần nào đang thực hiện, dữ 

liệu gì đang được trao đổi và thông báo nào được sử dụng trong phần chung 

này. 

Cùng nói về một bên tham gia giao dịch thì các thuật ngữ được dùng trong 

thế giới thương mại và vËn t¶i là khác nhau. Trong bất kỳ giao dịch thương 

mại nào của EANCOM đều có những yêu cầu tối thiểu để phân biệt bên 

mua và nhà cung cấp sản phẩm hay dịch vụ được giao dịch. Ngoài bên mua 

và nhà cung cấp còn có những bên tham gia có liên quan tới giao dịch như 

bên vận chuyển (nếu cần thiết). Các bên tham gia cụ thể trong giao dịch 

thương mại được liệt kê ở phần bên trái của Hình 2 

Trong lĩnh vực vËn t¶i thì các khái niệm về người mua và nhà cung cấp lại 

không phù hợp vì các ngân hàng chỉ quản lý các lệnh phát ra từ khách hàng 

của họ. Lệnh kiểu này có thể được đưa ra bởi các bên khác trong giao dịch 

  

Trade Transport Common 

Area 
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thương mại (ví dụ là bên mua hoặc bên cung cấp) và do đó các ngân hàng 

tham chiếu đến bên phát hành lệnh (gọi là Bên đặt lệnh) và bên tham gia 

giao dịch hưởng lợi từ lệnh đó (gọi là Bên hưởng lợi). Trong một giao dịch 

thương mại thông thường thì bên mua sẽ là bên đặt lệnh (vì bên mua phải 

thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp) và nhà cung cấp là bên hưởng lợi (vì 

nhà cung cấp sẽ có lợi khi hưởng tiền thanh toán hóa đơn đó). Vì bên đặt 

lệnh và bên hưởng lợi là liên kết giữa lĩnh vực vËn t¶i và thương mại cho 

nên được thể hiện ở phần chung của biểu đồ dưới đây (lưu ý là các bên 

tham gia giao dịch được liệt kê dưới đây chưa phải là đầy đủ và đã được 

chọn lọc từ thực tế) 

 

 

Hình 2 : Các bên tham gia trong các giao dịch thương mại và vËn t¶i 

Các dữ liệu truyền tải trong các thông báo của giao dịch thương mại và vËn 

t¶i cũng được phân biệt và trồng chéo nhau trong hai lĩnh vực này. Trong 

khi thấy rõ là các dữ liệu liên quan đến các giao dịch vËn t¶i sẽ được tạo ra 

bởi khách hàng (ví dụ như người mua) thì không phải tất cả dữ liệu loại này 

Bên mua 

Nhà cung cấp 

Nhà vận chuyển 

Lập hóa đơn 

Thanh toán 

Hưởng lợi 

Đặt lệnh 

Khách hàng 

Người thanh 

toán 

Ngân hàng được 

chỉ định 

Chủ tài khoản 

Ngân hàng hưởng lợi 

Ngân hàng cắt séc 

Ngân hàng trung 

gian 

VËn t¶i Thương mại 
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được sử dụng theo cách giống nhau từ các ngân hàng. Dữ liệu tạo ra bởi 

khách hàng chỉ nằm trong khu vực đường tròn thương mại ví dụ như dữ liệu 

gửi tiền thì thông thường các ngân hàng xử lý không truy cập vào được 

nhưng được chuyển tới bên hưởng lợi thông qua hệ thống ngân hàng. Dữ 

liệu trong vùng chung của hai đường tròn là dữ liệu liên quan đến hoạt động 

mà khách hàng yêu cầu ngân hàng thực hiện, ví dụ như khoản tiền thanh 

toán và thời điểm thanh toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3 : Dữ liệu trong các giao dịch thương mại và vËn t¶i 

 

Dữ liệu đặc trưng cho ngân hàng và chỉ được sử dụng bởi ngân hàng trong 

thực hiện giao dịch như tham chiếu ngân hàng-ngân hàng, chỉ thể hiện trong 

đường tròn thương maị. 

Khu vực khác và phần chung của hai đường tròn thương mại và vËn t¶i là 

vùng của các thông báo của EANCOM. Các thông báo thương mại 

EANCOM được thiết kế để các bên tham gia giao dịch ví dụ như là giao 

dịch mua và cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Các thông báo vËn t¶i của 

Nhận dạng đối tác 

thương mại 

Dữ liệu tiền gửi 

Tham chiếu  

đối tác-đối tác 

Chi tiết thanh 

toán 

20 thïng 

225 kg 

QuÇn ¸o  

 

 

VËn t¶i Thương mại 
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EANCOM được thiết kế để phục vụ giao dịch của các bên thương mại trong 

thanh toán sản phẩm dịch vụ. 

Khác với hình 2, hình 4 thể hiện chi tiết các thông báo (xem mục 3 để biết 

danh sách đầy đủ các thông báo này) mà không thuộc khu vực vËn t¶i. Ngày 

nay, việc trao đổi thông báo giữa các ngân hàng tham gia trong các giao 

dịch vËn t¶i được thực hiện bởi các thông báo riêng theo lĩnh vực kinh 

doanh (ví dụ như SWIFT) hoặc hội đồng quốc gia (hiệp hội ngân hàng quốc 

gia). Vì có thể xảy ra trường hợp các thông báo được trao đổi trực tiếp giữa 

các công ty thành viên của EAN với nhau (như là các bên thương mại) hoặc 

giữa các công ty thành viên của EAN với ngân hàng của họ, nên các thông 

báo loại này không phục vụ cho hệ thống EANCOM, do đó không được thể 

hiện trong biểu đồ sau. 

Lưu ý rằng trong khi các thông báo chi tiết trong đường tròn thương mại là 

những ví dụ của các thông báo thương mại hiện có, thì các thông báo thể 

hiện trong vùng chung đại diện cho tất cả các thông báo vËn t¶i của 

EANCOM 
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Hình 4 : Các thông báo của Thương mại và vËn t¶i 

 

Trên hình 4 thì ba thông báo đầu tiên được trình bày chi tiết trong vùng 

chung (Ủy nhiệm chi kép (PAYMUL), Ghi nợ kép (DEBMUL), và Ghi có 

kép (CREMUL)) cho phép bên gửi thông báo áp dụng theo hai hướng : 

1. Các thông báo riêng lẻ đơn giản hoặc mở rông 

a. Các thông báo đơn giản : là những thông báo yêu cầu 

thanh toán riêng lẻ không bao gồm chức năng nhận và 

gửi dữ liệu chuyển tiền gắn vào thông báo đó 

b. Các thông báo mở rộng : là các thông báo yêu cầu thanh 

toán riêng lẻ và bao gồm (nếu cần) dữ liệu chuyển tiền 

gắn kèm 

REMADV 

ORDERS 

INVOIC 

PAYMUL 

DEBMUL 

CREMUL 

vËn t¶i Thương mại 

FINCAN 
FINSTA 

BANSTA 
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2. Các thông báo kép : loại thông báo này chứa đựng nhiều yêu 

cầu thanh toán cho nhiều bên hưởng lợi và bao gồm (nếu cần) 

dữ liệu chuyển tiền 

Để thêm vào các thông báo đặc thù và các thông báo chung trong thương 

mại và vËn t¶i thì phải sử dụng và cấu trúc các yếu tố trong thông báo sau 

khi đã được kiểm tra. 

Mỗi thông báo thương mại EANCOM được chia thành ba phần, tiêu đề, nội 

dung và tóm tắt. Mỗi phần thông thường đều tương ứng với các phần trong 

văn bản giấy, ví dụ : tiêu đề của hóa đơn giấy bao gồm các thông tin như 

bên phát hành hóa đơn và bên nhận hóa đơn, phần nội dung chứa thông tin 

liên quan đến các sản phẩm dịch vụ lập trong hóa đơn, và phần tóm tắt chứa 

giá trị tổng của hóa đơn. Thông báo INVOIC của EANCOM được cấu trúc 

theo cách tương tự như vậy. 

Phần nội dung trong phần lớn các thông báo thương mại của EANCOM đều 

được bắt đầu bằng đoạn ‘Line item’ (LIN) của chuẩn EDIFACT. Chức năng 

chính của đoạn này trong các thông báo EANCOM nhằm nhận dạng một 

sản phẩm hay dịch vụ thông qua việc cung cấp mã số EAN. Ngoài việc đưa 

thông tin về mã số EAN thì đoạn này còn cung cấp thêm mã số của vật 

phẩm (xem thêm loại dữ liệu 1082) để hỗ trợ việc theo dõi ở các thông báo 

tiếp theo, và có thể (nếu cần) tạo thuận lợi trong việc liên kết các sản phẩm 

có nhiều mức thông qua các hàm con. 

Các thông báo vËn t¶i của EANCOM được chia làm ba mức : A, B và C. 

Mức A được sử dụng để định tuyến thông báo và các thông tin tóm tắt như 

là mã nhận dạng thông báo, ngày, nhận dạng bên gửi bên nhận, đường đi 

của thông báo v.vv. Mức A có thể được xem như tương đồng với phần tiêu 

đề và tóm tắt của các thông báo thương mại. 
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Mức B và C được sử dụng để cung cấp nội dung của giao dịch hiện thời 

như là nhận dạng khách hàng yêu cầu và bên hưởng lợi, các khoản ghi có 

hoặc ghi nợ, dữ liệu chuyển tiền v.vv. Sự kết hợp mức B và mức C có thể 

xem như tương đồng với phần nội dung thông báo thương mại. 

Mức C của các thông báo vËn t¶i của EANCOM luôn bắt đầu với đoạn 

EDIFACT ‘Sequence details’ (SEQ). Như với đoạn mã nhận dạng LIN 

trong mức B thì đoạn SEQ chỉ dùng để thể hiện số thứ tự (xem thêm mã dữ 

liệu 1050) được nhận dạng duy nhất cho mỗi thông báo mức C được chứa 

trong mỗi thông báo mức B. 

Việc thể hiện các mức thông báo vËn t¶i có thể được trình bày như biểu đồ 

sau : 

Qua các thông báo thương mại và vËn t¶i vËn t¶i của EANCOM, khuyến 

cáo rằng mã số thương phẩm trong đoạn LIN phải được đặt về không cho 

Level C 1 

Level C 2 

Level C 1 

Level C 1 

Level C 3 

Level A 

Level B 1 

Level B 2 

Level B 3 

Level C 2 

Message Trailer 

Message Header 
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mỗi thông báo lặp lại. Phương pháp này được dùng để tăng số này (ví dụ : 

tằng từ 1,2,3,4 ...) có thể được sự chấp thuận giữa các bên tham gia giao 

dịch và là số duy nhất cho mỗi thông báo. 

Khuyến cáo rằng số thứ tự thể hiện trong đoạn SEQ được thiết lập về một 

cho mỗi loại mức C trong các thông báo vËn t¶i. Vì các số thương phẩm 

trong đoạn LIN, phương thức này tăng giá trị của số đó với điều kiện số này 

được sự đồng ý giữa các bên tham gia giao dịch và là duy nhất cho mỗi mức 

B của mỗi thông báo. 

Việc duy trì các mã nhận dạng duy nhất các mức trong mỗi mức thông báo 

vËn t¶i là điều tối quan trọng cho quá trình đúng đắn và bám sát các thông 

báo tiếp theo trong chuỗi thương mại và vËn t¶i. 

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng các mã nhận dạng trong các chuỗi 

thông báo, xin xem thêm phần 13 của mục tham khảo. 

 

5. Lợi ích của EDI vËn t¶i 

Trước khi bất cứ một cơ quan, tổ chức nào muốn áp dụng công nghệ mới 

hoặc cải tiến hệ thống quản lý sao cho hiệu quả thì đều phải hiểu được 

những lợi ích cơ hội tiềm năng mà chúng sẽ mang lại. 

Việc triển khai EDI vËn t¶i đem lại nhiều lợi ích cho những người sử dụng 

nó so với các phương tiện truyền thống trong thực hiện những giao dịch 

vËn t¶i. Những lợi ích đó là : 

 Các bên giao dịch chuyển từ hình thức thanh toán truyền thống sang 

sử dụng các thông báo thương mại và vËn t¶i của EANCOM có thể 

bước đầu kết hợp hài hòa một cách tự động giữa việc thanh toán 

thương mại (hóa đơn phát hành) với việc thanh toán vËn t¶i (khoản 

thu nhận được) 
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 Việc cải tiến chất lượng thông tin trao đổi giữa các hệ thống máy tính 

và hệ thống xử lý tự động của các bên giao dịch sẽ giúp giảm thiểu 

các lỗi cũng như thời gian chậm chễ trong thanh toán 

 Với việc sử dụng những tiện ích của các thông báo vËn t¶i của 

EANCOM thì bên mua có thể thanh toán tiền mà không cần phải trao 

đổi trực tiếp với mỗi nhà cung cấp mà chỉ cần làm việc với ngân hàng 

của bên mua. Ngân hàng bên mua sẽ chịu trách nhiệm thanh toán và 

gửi các dữ liệu chuyển tiền tới nhà cung cấp thông qua ngân hàng của 

các nhà cung cấp. 

 Một bên giao dịch thương mại cần phải có một kênh để thực hiện tất 

cả các giao dịch vËn t¶i của mình ở địa phương hoặc quốc tế. Điều 

đó giảm thiểu cho các bên trong việc phải quá quan tâm vào các 

chuẩn ngân hàng quốc gia. Các thông báo vËn t¶i của EANCOM có 

thể được áp dụng toàn cầu 

 Sử dụng đa tiện ích của các thông báo vËn t¶i của EANCOM sẽ loại 

bỏ việc trao đổi các thư thông báo chuyển tiền riêng lẻ 

 Các bên sử dụng cả tính năng thư thông báo chuyển tiền và dữ liệu 

chuyển tiền trong các thông báo vËn t¶i có thể sử dụng những cấu 

trúc giống nhau hoàn toàn để trao đổi các dữ liệu chuyển tiền của họ 

 Dữ liệu thanh toán có thể được trích ra một cách tự động bởi bên mua 

từ các thông báo EANCOM khác như là hóa đơn của nhà cung cấp. 

Điều này hoàn toàn sẵn có vì định dạng dữ liệu sử dụng trong các 

thông báo thương mại và vËn t¶i của EANCOM là giống nhau 

 Việc sử dụng các thông báo vËn t¶i của EANCOM có thể đơn giản 

hóa quá trình thanh toán tập trung vì thông báo ủy nhiệm chi của 
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EANCOM có thể giúp phân biệt các bên giao dịch truyền thống với 

chủ tài khoản. 

 Nếu cần ngân hàng có thể tạo ra các thông báo trước về các khoản 

ghi có trong tương lại cho một tài khoàn. Và do đó giúp bên hưởng 

lợi trong giao dịch có thể dễ dàng quản lý tài khoản của mình 

 Bên mua có thể phát hành các ủy nhiệm chi theo chuẩn EANCOM 

bao gồm ngày thực hiện chi trong tương lai để cho phép bên mua có 

thể thanh toán trước các hóa đơn đến mà không cần thực hiện thao 

tác giải ngân. 

 Ngân hàng có thể tạo ra các giấy báo có và nợ một cách riêng biệt 

làm đơn giản hóa các bản kê tài khoản hàng ngày. 

 

6. Mô hình lưu chuyển dữ liệu tổng thể 

Mỗi thông báo có một vị trí riêng trong luồng thông tin giữa các bên sử 

dụng các thông báo EANCOM. Nếu không cần quan tâm là thông báo 

EANCOM nào được sử dụng thì bản thân mỗi thông báo sẽ tương tác với 

nhau và trao đổi dữ liệu cho nhau tùy theo thông báo nào đến trước và đến 

sau trong vòng đời giao dịch và trao đổi dữ liệu điện tử. 

Phần này sẽ chỉ tập trung vào các thông báo EANCOM mà có thể được sử 

dụng trong thương mại và vËn t¶i hoặc trực tiếp liên quan tới các thông báo 

vËn t¶i nối tiếp nhau. 

Luồng thông tin trao đổi của EANCOM trong lĩnh vực thương mại và vËn 

t¶i có thể bắt đầu với việc trao đổi thông báo thông tin về các bên 

(PARTIN-Party Information). Thông báo này được sử dụng để chuyển 

thông itn liên quan đến các bên tham gia giao dịch. Thông tin trao đổi trong 
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thông báo này ít khi thay đổi vì nó bao gồm dữ liệu cố định có giá trị sử 

dụng lâu dài như là mã số địa điểm EAN, tên, địa chỉ và thông tin tài khoản 

ngân hàng. Thông tin này đặc biệt là số phân định các bên là tối quan trong 

trọng cho các trao đổi EDI giữa hai công ty được trôi chảy. Tất cả các bên 

dù có hay không liên quan đến giao dịch thương mại đều có thể được nhận 

dạng trong thông báo này (ví dụ : bên mua, bên cung cấp, ngân hàng v.vv.) 

 

 

Hình 7 : Các thông báo dữ liệu chính của EANCOM 

 

 

 

 

 

Bên mua 

 

 

 

 

 

Nhà cung 

cấp 

THÔNG TIN CÁC BÊN 

HÓA ĐƠN 

THÔNG BÁO CHUYỂN TIỀN 
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Đối với nhà cung cấp (sản phẩm hoặc dịch vụ) thì một phần quan trọng 

trong giao dịch vËn t¶i cũng như thương mại là lập hóa đơn cho sản phẩm 

và dịch vụ và thanh toán cuối cùng. Quá trình này bắt đầu thông qua việc 

chuyển thông báo hóa đơn (INVOIC) từ nhà cung cấp tới bên mua. Tham 

chiếu tới danh mục giá/bán hàng, yêu cầu mua (sản phẩm hoặc dịch vụ) và 

thông báo nhận mà đã trao đổi trước đó, nên được cung cấp trong thông báo 

để báo lại cho bên mua các thông tin cơ bản về giá, số lượng và thông tin 

chuyển hàng được gộp trong thông báo đó. Nếu cần nhà cung cấp có thể 

gộp vào trong hóa đơn một tham chiếu tới thanh toán tiếp theo và cho phép 

nhà cung cấp hòa hợp nhanh chóng thanh toán với hóa đơn. 

Việc trao đổi chi tiết về sản phẩm (như là các mô tả, mã bổ sung...) và 

thông tin các bên giao dịch (tên, địa chỉ ...) nên để trống vì thế ngầm hiểu là 

sử dụng thông tin giống trước đó. Hơn nữa, nên nhớ rằng trong các thông 

báo thì các trao đổi thông tin liên quan đến thuế có thể phụ thuộc vào quy 

định quốc gia. 

Trong lúc nhận hóa đơn, một người mua sẽ đối chiếu nội dung hóa đơn với 

nội dung về những dịch vụ hay sản phẩm được nhận và chấp nhận tại thời 

điểm vận chuyển.  Trong trường hợp mà thông tin chi tiết của 2 bên không 

khớp nhau thì một truy vấn ngược sẽ được tạo ra bởi bên mua và quá trình 

thanh toán bị chậm lại. Lúc nào tất cả thông tin đã ăn khớp nhau thì thanh 

toán được thực hiện và nội dung thanh toán được trao đổi với nhà cung cấp 

bằng thông báo chuyển tiền REMADV hoặc thông tin chuyển tiền trong 

thông báo ủy nhiệm chi kép(PAYMUL). 

Nội dung của các hóa đơn, ghi nợ, hay ghi có liên quan và các khoản tiền 

liên quan tới mỗi nội dung đó bao gồm thông tin bổ sung và lý do bổ sung, 

có thể được trao đổi qua lại. Nếu cần thì nội dung chi tiết từng mặt hàng 
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trong văn bản có thể được cung cấp nhưng các mã sản phẩm mà chúng liên 

quan có thể không nhận dạng được. 

Khi một  bên mua hàng thực hiện thanh toán thì nội dung thanh toán được 

lập ra (ai thanh toán, bao nhiêu, khi nào ...), gửi tới ngân hàng của bên mua. 

Trong EANCOM thì trao đổi này được gán vào thông báo Ủy nhiệm chi 

kép cho phép bên mua thực hiện một nội dung thanh toán cho một nhà cung 

cấp hoặc nhiều nội dung thanh toán cho nhiều nhà cung cấp. Chức năng kép 

này gán  

15. Các định nghĩa 

Trong lĩnh vực thương mại và vËn t¶i một số lượng lớn các khái niệm được 

sử dụng trong thực tế hàng ngày và cần phải được hiểu rõ trong các lĩnh vực 

mà chung được sử dụng chung. Điều kiện này chưa hoàn toàn đúng nếu một 

câu hay một khái niệm được sử dụng giữa các bên khác lĩnh vực nhau. 

 

Để nhấn mạnh vào việc thiết lập một khái niệm dùng chung các lĩnh vực, 

một tập cái niệm và định nghĩa của chúng được cung cấp dưới đây. 

 

Khái niệm Định nghĩa 

Mã tài khoản Mã gán cho tài khoản phục vụ ngân hàng 

nhận dạng tài khoản nào của ai 

Chủ tài khoản Chủ thể của tài khoản (Chủ thể phục vụ của 

tài khoản) 

Chủ thể phục vụ tài khoản Chủ thể vËn t¶i quản lý một tài khoản 

Thuật toán Phương thức tính toán kết quả (sử dụng trong 
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EANCOM trong khu vực bảo mật của EDI 

Người yêu cầu Bên có yêu cầu giao dịch hoặc dịch vụ đã 

được chấp nhận 

Kỹ thuật bảo mật bất đối 

xứng 

Thuật toán mà cho phép một bên có khóa 

riêng liên kết được với khóa công khai của 

các bên khác 

Chứng thực Quá trình mà mỗi bên đều có thể chắc chắn 

tính nguyên bản của thông báo đến 

Khóa chứng thực Khóa mã được thiết kế để chỉ có bên tương 

ứng biết được. Khi khóa này và nội dung 

thông báo được áp dụng với thuật toán chứng 

thực (xem thêm ISO 8730) kết quả sẽ cho ra 

một mã chứng thực thông báo (MAC-

Message Authentication Code) 

Giấy phép Sự chứng thực của ngân hàng phát hành cho 

ngân hàng hoàn trả cho các thanh toán có 

giao kèo 

Số dư giá trị Công thức xác định cho tính toán số dư, phụ 

thuộc vào quốc gia, địa phương, khung pháp 

lý hoặc là thỏa thuận/hiệp định/yêu cầu song 

phương 

Ngân hàng Chủ thể vËn t¶i được chứng thực hoặc trao 

quyền bởi cơ quan pháp quyền quốc gia và 
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được chỉ định như một ngân hàng 

Mã nhận dạng ngân hàng Phương thức nhân dạng chủ thể vËn t¶i toàn 

cầu để đơn giản hóa quá trình xử lý tự động 

các thông báo truyền thông trong môi trường 

vËn t¶i 

Mã quản lý ngân hàng Mã nhận dạng duy nhất phương thức có thể 

được sử dụng bởi bên tiếp nhận (ví dụ : nợ 

trực tiếp, thanh toán séc và thanh toán điện 

tử) để chuyển tiếp tất cả các giao dịch tiền 

gửi 

Bên hưởng lợi Bên tham gia giao dịch được chỉ định bởi 

bên yêu cầu như là người nhận tiền cuối 

cùng, có thể là một cá thể một chủ thể vËn 

t¶i hoặc là bất kỳ tổ chức nào khác 

Mã tài khoản bên hưởng lợi Mã nhận dạng tài khoản, của bên hưởng lợi 

trong giao dịch được cung cấp bởi chủ thể 

vËn t¶i của bên hưởng lợi được công nhận 

bởi quỹ 

Chủ thể bên hưởng lợi Chủ thể vËn t¶i được chỉ định bởi chủ thể 

yêu cầu như là nơi tiếp nhận tiền đầu cuối. 

Chủ thể bên hưởng lợi có thể là một chi 

nhánh hoặc đại diện của bên tiếp nhận hoặc 

một chủ thể vËn t¶i hoàn toàn khác. 

Chủ thể vËn t¶i của bên Chủ thể vËn t¶i mà được yêu cầu đóng vai 
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hưởng lợi trò như là đại diện vËn t¶i cho bên hưởng lợi 

Mã chức năng doanh nghiệp Mã được chỉ định bởi người khởi tạo hoặc 

chủ thể vËn t¶i của người khởi tạo để nhận 

dạng doanh nghiệp cơ sở của người khởi tạo 

với ý định hoặc mục đích chuyển tiếp sang 

chế độ hòa hợp hoặc phân tách bởi bên 

hưởng lợi hoặc chủ thể vËn t¶i của bên 

hưởng lợi 

Bên mua Bên tham gia giao dịch mà hàng hóa được 

bán cho 

Chi phí Phí liên hệ với các dịch vụ vËn t¶i 

Thanh toán sạch Một thanh toán không kèm theo bất cứ một 

văn bản nào 

Cân bằng đóng Cân bằng thực thể được gửi cho tài khoản 

khi đóng chu kỳ bản kê 

Văn bản thương mại Chỉ dẫn cung cấp những bằng chứng về tư 

cách cho các hàng hóa trao đổi hoặc dịch vụ 

cung cấp. Chỉ dẫn này bao gồm hóa đơn, văn 

bản vận chuyển, văn bản tư cách hoặc các 

văn bản tương tự hoặc bất cứ văn bản nào mà 

không phải là văn bản vËn t¶i 

Hóa đơn thương mại Thông báo hoặc văn bản với mục đích thanh 

toán cho các hàng hóa được cung cấp với 
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điều kiện đã được thỏa thuận giữa bên bán và 

bên mua 

Giấy báo có Giấy báo từ chủ thể tài khoản phục vụ của 

một khoản nợ tới tài khoản của bên tiếp nhận 

(chủ tài khoản). Giấy báo này phải không 

được sử dụng để chuyển các chỉ dẫn thanh 

toán. Thông tin này được chuyển bên trong 

các thông báo của EANCOM sử dụng giấy 

báo có kép 

Bên ghi có Bên có thể hưởng tiền hoặc được thanh toán 

bởi chủ thể vËn t¶i của bên tiếp nhận 

Khách hàng Cá thể hoặc một chủ thể mà thay mặt (khách 

hàng yêu cầu) hoặc được chấp thuận (khách 

hàng của bên hưởng lợi) một khoản thanh 

toán được thực hiện 

Giấy báo nợ Giấy báo từ chủ thể phục vụ của tài khoản 

của một khoản nợ tới tài khoản của bên tiếp 

nhận (chủ tài khoản). Thông tin này được 

chuyển bên trong các thông báo EANCOM 

sử dụng thông báo của thư báo có kép 

Bên ghi nợ Nguồn kinh phí cho việc tiếp nhận sổ sách 

của chủ thể vËn t¶i 

Nội dung điều chỉnh Đặc tả nội dung về các chi phí ảnh hưởng tới 

giao dịch 
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Chữ ký số Chuỗi ký tự được tạo ra sử dụng một kỹ 

thuật không đồng nhất cung cấp các thông 

báo không từ chối, kiểm tra và chứng thực sự 

toàn vẹn 

Trừ tiền Lệnh trừ tiền trong tài khoản người gửi bằng 

việc thực hiện thanh toán cho người nhận 

thông qua cơ quan vËn t¶i khác 

Mã số định vị EAN Một dãy số gồm 13 số không dấu dùng để 

nhận dạng các chủ thể có tư cách pháp nhân 

(các công ty đã đăng ký), chủ thể chức năng 

(các bộ phận của chủ thể pháp nhân) hoặc 

thực thể vật lý (cửa kho) 

Mã hóa Quá trình một thông báo được định dạng lại 

theo hình thức mà chỉ người nhận hợp pháp 

có thể đọc được 

Tỉ giá trao đổi Giá mua bán tiền tệ 

Ngày giao dịch Ngày mà bên gửi muốn thực hiện quyền mua 

bán 

Chủ thể vËn t¶i Tổ chức thực hiện chính yêu cầu và thực 

hiện dịch vụ đặc biệt liên quan đến cung cấp 

dịch vụ vËn t¶i 

Chuyển tiền Quá trình hoàn thành việc chuyển tiền giữa 

các bên. Một quá trình này có thể bao gồm 
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nhiều giao dịch chuyển tiền 

Bên chỉ thị Bên chỉ thị cho bên gửi thực hiện giao dịch 

Ngày chỉ thị giao dịch Ngày người gửi khởi tạo lệnh giao dịch 

Tiền lãi Khoản tiền lãi chi trả cho một vòng đời một 

khoản tiền cố định 

Lãi suất Tỉ lệ phần trăm phải thanh toán cho số tiền 

sử dụng 

Chủ thể vËn t¶i trung gian Chủ thể vËn t¶i ở giữa chủ thể vËn t¶i bên 

nhận và chủ thể vËn t¶i của bên hưởng lợi 

mà việc chuyển tiền phải đi qua nếu được chỉ 

định bởi chủ thể vËn t¶i bên gửi. Trong 

trường hợp đó thì chủ thể vËn t¶i trung gian 

là bên có của chủ thể vËn t¶i bên nhận 

Khóa Một số được sử dụng trong kỹ thuật bảo mật 

của EDI đối xứng hoặc bất đối xứng 

Giả mạo Dấu hiệu bảo mật trong đó có một bên không 

được chứng thực muốn giả danh một bên đã 

được chứng thực 

Chứng thực thông báo Kỹ thuật sử dụng giữa bên gửi và bên nhận 

để kiểm tra nguồn và đích hoặc nội dung của 

thông báo gửi đi 

Mã chứng thực thông báo Mã đi kèm với các thông báo nhằm kiểm tra 

nguồn và đích đến hoặc nội dung thông báo. 
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Mã này được tính toán theo công thức thống 

nhất từ trước 

Thông báo kép Một thông báo chứa nhiều hơn một giao dịch 

hoặc nhiều hơn một hạng mục thông tin có 

liên quan 

Quyết toán mở Bản quyết toán đóng của lệnh trước đó 

Khách hàng yêu cầu Khách hàng yêu cầu giao dịch 

Khoản tiền chuyển gốc Khoản tiền không kể các chi phí khác mà 

người gửi chuyển cho bên hưởng lợi 

Ngày thanh toán Ngày mà khoản chi phí đến được tài khoản 

bên hưởng lợi và sẵn sàng rút bằng tiền mặt 

Người được trả tiền Bên (chủ tài khoản) có trách nhiệm biên 

nhận thanh toán khi không cùng là bên 

hưởng lợi 

Thanh toán Một giao dịch chuyển tiền bằng bất kỳ hình 

thức nào giữa các bên 

Ngày thanh toán Ngày thanh toán được thực hiện 

Yêu cầu thanh toán  Lệnh chuyển tiền 

Người trả tiền Bên (chủ tài khoản) có trách nhiệm thanh 

toán trong trường hợp không phải là khách 

hàng yêu cầu 

Mã riêng Một số sử dụng trong kỹ thuật bất đối xứng 
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mà người nhận thông báo không biết được 

Mã công khai Một số sử dụng trong kỹ thuật bất đối xứng 

mà người nhận biết 

Tham chiếu Mã nhận dạng giao dịch bao gồm trong 

thông tin cung cấp kèm theo giao dịch đóvà 

có thể sử dụng phân biệt các giao dịch khác 

Tham chiếu cho bên hưởng 

lợi 

Tham chiếu cho phép bên hưởng lợi nhận 

dạng giao dịch chuyển tiền 

Báo cáo điều tiết Thông tin dưới luật hoặc thông tin điều tiết 

yêu cầu bởi bên chứng thực 

Bên gửi tiền Bên thực hiện gửi tiền trong yêu cầu thanh 

toán 

Ngày giao dịch yêu cầu Ngày mà yêu cầu của bên gửi tới bên nhận 

trong giao dịch 

Thanh toán thỏa thuận Chuyển tiền để hoàn thành một hay nhiều 

giao dịch ưu tiên để đư ra thanh toán cuối 

cùng 

Dòng kê khai Thông tin liên quan đến một thực thể trong 

thông báo kê khai 

Thông báo kê khai Thông báo cung cấp chi tiết về số dư và giao 

dịch của một tài khoản tới chủ tài khoản 

Số kê khai/Số trang Mã nhận dạng của nhiều kê khai đặc biệt 

(trong năm). Số này có thể nhận dạng số 
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trang (số của thông báo) trong một chuỗi 

thông báo cho cùng một bản kê khai 

Tập con Một phần trích dẫn của một kiểu thông báo 

của EANCOM sử dụng trong lĩnh vực công 

nghiệp hoặc ứng dụng, ví dụ như PAYMUL 

của thông báo EANCOM. Phần trích dẫn tiêu 

chuẩn này sẽ lược bỏ bớt các đơn vị dữ liệu 

và chỉ giữ lại những gì cần cho lĩnh vực hoặc 

ứng dụng đó  

Nhà cung ứng Bên cung cấp sản phẩm và dịch vụ 

Kỹ thuật bảo mật đối xứng Kiểu thuật toán mà 2 bên tham gia giao dịch 

cùng sử dụng một khóa 

Giao dịch Thao tác riêng lẻ trong hỗ trợ một hoạt động 

kinh doanh cụ thể 

Ngày hiệu lực Ngày mà tiền nằm trong phạm vi sử dụng 

của người hưởng lợi hoặc ngoài phạm vi sử 

dụng của khách hàng yêu cầu 

 

16. Tài liệu bổ sung 

Bổ sung vào các hướng dẫn về EANCOM và chuẩn EANCOM cho thương 

mại và vËn t¶i có rất nhiều ấn phẩm sẵn có cung cấp những hỗ trợ bổ sung 

không mang tính kỹ thuật trong chủ đề EANCOM/EDI nói riêng và chuẩn 

EAN nói chung. Các tài liệu bổ sung của EAN quốc tế hỗ trợ các chủ đề 

sau : 
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Tên Chủ đề 

Giới thiệu EDI Giới thiệu chung về EDI, bao gồm 

thông tin trong chuẩn EDIFACT, 

kiến thức cơ bản về EANCOM, và 

hướng dẫn cách triển khai một dự án 

EDI 

Giới thiệu chuẩn EANCOM cho 

thương mại và vận chuyển 

Một tài liệu không mang tính kỹ 

thuật giới thiệu về các thông báo của 

EANCOM cho thương mại và vận 

chuyển. Tài liệu này xem xét mối 

tương quan giữa các thông báo trong 

lĩnh vực thương mại và vận tải đồng 

thời nhìn nhận các vấn đề như luồng 

dữ liệu tham chiếu giữa các thông 

báo, các bên thương mại và vận 

chuyển, và từ điển thuật ngữ dùng 

trong cả 2 lĩnh vực 

Hướng dẫn bảo mật cho các thông 

báo EANCOM 

Tài liệu giới thiệu cho đề tài về 

thông báo EANCOM bảo mật chống 

lại các truy cập trái phép. Tài liệu 

này giải thích những nguy cơ tiềm 

ẩn đem đến cho các thông báo 

EANCOM và giải pháp cho những 

nguy cơ đó. Lưu ý là tài liệu này sẽ 

được phát hành vào tháng 12 năm 
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1997 

Giới thiệu về mã công ten nơ vận 

chuyển theo seri 

Giới thiệu về mã vận chuyển công 

ten nơ của EAN 

Vấn đề sống còn trong truyền thông 

– Mã định vị EAN 

Giới thiệu về mã định vị EAN chứa 

đựng thông tin trên những lợi ích mà 

mã định vị EAN mang lại, trả lời 

những câu hỏi thường xuyên đặt ra 

về mã định vị EAN, và các trường 

hợp ứng dụng từ các công ty thành 

viên EAN đã triển khai mã số định 

vị EAN 

Kết quả điều tra về EDI hàng năm 

của tổ chức EAN quốc tế 

EAN quốc tế hàng năm có những 

bản điều tra các tổ chức thành viên 

nhằm đánh giá sự phát triển việc sử 

dụng EDI và đặc biệt sử dụng chuẩn 

EANCOM trên toàn thế giới. Tài 

liệu này được tổng hợp và phát hành 

vào tháng 3 hàng năm 

Hướng dẫn EANCOM Tài liệu này là hướng dẫn chuẩn trao 

đổi dữ liệu điện tử (EDI) được phát 

triển và biên soạn bởi tổ chức EAN 

quốc tế. Đó là một hướng dẫn triển 

khai chuẩn EDIFACT (trao đổi dữ 

liệu điện tử cho quản trị, thương mại 

và vận chuyển) được sự hậu thuẫn 
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của liên hợp quốc 

Tài liệu kỹ thuật chung về EAN Một tài liệu cung cấp tất các thông 

tin kỹ thuật cơ bản để triển khai bất 

cứ ứng dụng nào liên quan đến đánh 

mã số mã vạch 

  

Tất cả các ấn phẩm trên đều có sẵn bằng tiếng anh. Các tổ chức mã số có 

thể đã dịch một vài tài liệu trong số đó sang ngôn ngữ mỗi quốc gia. Để có 

được các tài liệu bằng ngôn ngữ riêng các nước, xin mời liên hệ với các tổ 

chức mã số EAN địa phương. 

 


