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Sự không thừa nhận
Mặc dù rất cố gắng để đảm bảo rằng các hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn GS1 nêu trong tài liệu này là đúng
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nhưng không bảo đảm, không được thể hiện hoặc ngụ ý, liên quan đến bất kì vấn đề nào, bao gồm nhưng
không hạn chế đến sự chính xác hoặc khả năng thương mại hóa, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bất kì sự hư
hỏng hoặc mất mát nào liên quan đến hoặc là kết quả của việc sử dụng tài liệu này. Tài liệu này có thể được
thay đổi, theo sự phát triển của công nghệ, những thay đổi trong các tiêu chuẩn, hoặc các yêu cầu pháp lý
mới. Một số sản phẩm, tên công ty đề cập đến ở đây có thể là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng kí
của các tổ chức tương ứng của họ. GS1 là nhãn hiệu đã đăng kí của GS1 AISBL.
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1.

Lời giới thiệu

Hệ thống GS1 là hệ thống tiêu chuẩn về chuỗi cung ứng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
Hệ thống GS1 bao gồm các tiêu chuẩn, hướng dẫn, giải pháp và dịch vụ được tạo ra trên cơ sở
cộng tác theo các quá trình chính thức hóa. Hệ thống GS1 là một hệ thống hợp nhất các tiêu
chuẩn toàn cầu, cung cấp khả năng phân định và trao đổi chính xác thông tin về địa điểm, sản
phẩm, tài sản, dịch vụ và các bên. Các tiêu chuẩn phân định của GS1, được biết đến như các
khóa phân định GS1, đang đem đến giá trị thông qua việc cho phép phân định đảm bảo và có khả
năng di động nhờ các công nghệ như mã vạch, thẻ tần số sóng radio và các gói tin điện tử và bằng
việc liên kết luồng hàng hóa/ dịch vụ với luồng thông tin về chúng.
Ngành công nghiệp vận tải và logistic liên quan đến sự vận chuyển hàng hóa thông qua việc sử
dụng nhiều mô hình vận tải như đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển. Tương
tự như vậy, ngành công nghiệp này liên quan đến một loạt các bên như người gửi và người nhận
hàng, hãng chuyển phát hàng hóa và hãng vận tải cũng như các cơ quan chính quyền như hải
quan và bên có thẩm quyền ở cảng. Sự kết hợp các kênh và các bên về logistic là nhằm đến mục
tiêu đơn giản hóa việc phân định tài sản và hàng gửi thông qua việc sử dụng các khóa phân định
của GS1 và thông qua việc chia sẻ thông tin giữa hãng vận tải và các nhà cung cấp dịch vụ khác .

Tài liệu này hướng dẫn việc phân định thiết bị, địa điểm, tài sản, đơn vị logistic và hàng gửi được
sử dụng trong ngành công nghiệp vận tải và logistic. Tài liệu này dựa vào các tiêu chuẩn của GS1
được quy định trong tài liệu Quy định kĩ thuật chung của GS1 và đáp ứng câu hỏi của người sử
dụng về việc sử dụng thực tế cũng như việc thực hiện các khóa phân định sau
■

GLN – Global Location Number - Mã toàn cầu phân định địa điểm

■
vòng

GRAI – Global Returnable Asset Identifier - Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay

■

GIAI – Global Individual Asset Identifier - Mã toàn cầu phân định tài sản riêng

■

SSCC – Serial Shipping Container Code – Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri

■
GINC – Global Identification Number for Consignment – Mã toàn cầu phân định hàng hóa
kí gửi
■

GSIN – Global Shipment Identification Number – Mã toàn cầu phân định hàng gửi

Các khuyến cáo này đã được xây dựng trên cơ sở cộng tác chặt chẽ với các tổ chức thành viên
của GS1, Nhóm quan tâm đến vận tải và logistic của các tổ chức thành viên GS1 và với cộng đồng
về Tính hiệu quả của quá trình vận tải và logistic.

2.

Phạm vi áp dụng

Tài liệu này tập trung vào việc phân định:
■

Địa điểm

■

Tài sản

■

Các đơn vị Logistic

■
tải copyright © GS1
Issue1, Jun 2013Các nhóm hàng hóa để vận
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Mỗi phần đều có mô tả ngắn gọn quá trình, các ví dụ và tổng quan về các khóa phân định được
khuyến cáo của GS1 cho mỗi giản đồ.
Tài liệu này không khuyến khích việc chọn các vật mang dữ liệu hợp nhất (ví dụ như mã vạch, thẻ tần
số sóng radio) cho mỗi giản đồ. Cũng tương tự như vậy, tài liệu này không mô tả các gói tin eCOM để
chia sẻ dữ liệu. Đề nghị xem phần tham khảo để có thông tin bổ sung về các vấn đề này. Hãy tham
khảo thêm tài liệu Quy định kĩ thuật chung của GS1 để có thêm thông tin về các khóa phân định GS1
được nêu trong tài liệu này.

3.

Phân định địa điểm

Quá trình kinh doanh tạo ra các đối tượng (sản phẩm, tài sản hoặc thiết bị) được vận chuyển từ một
địa điểm tự nhiên này sang một địa điểm tự nhiên khác. Khả năng trông thấy sự vận động này là một
yếu tố quan trọng trong bất kì chuỗi cung ứng nào. Các địa điểm tự nhiên này có thể là một bên như
trung tâm phân phối hoặc một vị trí đặc thù trong phạm vi bên đó như phòng bán hàng, thậm trí nó có
thể là một vùng riêng biệt trên giá bày hàng.
Trong logistic, các vị trí tự nhiên là một phép đo quan trọng trong việc lập kế hoạch, kiểm soát và thực
hiện. Các quá trình này dựa hoàn toàn vào thời gian thực khi chia sẻ và xử lí thông tin, và sự phân định
địa điểm một cách rõ ràng là điều tiên quyết quan trọng đối với việc xử lí tự động.

3.1.

Khóa GS1 phân định địa điểm

3.1.1.

GLN – Mã số toàn cầu phân định địa điểm

GLN là khóa GS1 về địa điểm. GLN có thể được sử dụng để phân định các địa điểm tự nhiên và các
bên khi cần thu lại thông tin đã định để nâng cao tính hiệu quả của việc truyền thông trong chuỗi cung
ứng.
Hãy tham khảo các quy tắc cấp GLN tại http://www.gs1.org/1/glnrules/ để biết thêm hướng dẫn về việc
cấp và thay đổi GLN.
Bên làm chủ địa điểm thường cấp GLN và quản lý dữ liệu chủ liên quan. Các ngoại lệ đối với quy tắc
này được nêu trong các phần dưới đây.
Bên cạnh việc sử dụng GLN trong vật mang dữ liệu, GLN còn được áp dụng trong các tiêu chuẩn về gói
tin kinh doanh GS1. Đối với mỗi loại địa điểm mô tả trong chương này, tên vai trò của bên GS1eCom
liên quan sẽ được nêu ra

3.1.2.

GLN mở rộng

Thành phần GLN mở rộng được dùng để phân định các vị trí tự nhiên nội bộ trong phạm vi một địa
điểm đã được phân định bằng GLN (ví dụ cửa hàng, nhà máy, tòa nhà). Việc sử dụng thành phần mở
rộng GLN là tùy vào các vị trí tự nhiên (Quy định kĩ thuật chung của GS1, Phần 8: Thuật ngữ và định
nghĩa).

3.2.

Địa điểm kinh doanh

3.2.1.

Thực thể pháp nhân/ thực thể thương mại

Thực thể pháp nhân hoặc thực thể thương mại là công ty chịu trách nhiệm đối với việc mua hoặc
bán hàng hóa hoặc dịch vụ và trả thuế, các nghĩa vụ về phí. Trong bất kì quá trình kinh doanh nào,
các công ty liên quan đều cần được phân định một cách rõ ràng.
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Khóa phân định của GS1 được khuyến cáo: GLN – Mã toàn cầu phân định địa điểm
Các vai trò eCom liên quan: Người mua/ bán hàng hóa, người mua/ bán dịch vụ logistic, người gửi/
người nhận ( consignor / consignee, shipper / receiver).

3.2.2.

Vùng

Vùng là một vị trí tự nhiên có địa điểm riêng biệt nơi hoạt động kinh doanh thể hiện các hành động
mang tính hoạt động. Một vị trí có thể bao gồm nhiều tòa nhà khi chúng được đặt tại cùng một địa
điểm.
CHÚ THÍCH: Vì mục đích của tài liệu này, tòa nhà cũng có thể bao gồm các cấu trúc không có
tường và mái như kho chứa công-ten-nơ, bãi đậu xe.

Hình 1: Các vùng

GLN

GLN

GLN

GLN

GLN

Thươ
ng
phẩm
(GTI
N)

Khóa phân định khuyến cáo của GS1: GLN
Các vai trò eCom liên quan: các vị trí Gửi từ/ Gửi đến, Nhặt hàng lên/ dỡ hàng xuống, Kiểm kê

3.2.3.

Các vị trí trong phạm vi một vùng

Vùng bao gồm nhiều chỗ có thể cần được phân định cho mục đích logistic. Ví dụ bao gồm các vị trí
sàn nhà, phòng và giá hàng. Đối với kho, các chỗ quanh tòa nhà như sân cũng có thể là quan trọng
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Hình 2: Các vị trí trong phạm vi một vùng

N

GLN

GLN+ext

GLN+ext

GLN
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Khóa phân định khuyến cáo của GS1: GLN hoặc GLN + Thành phần mở rộng của GLN
Thành phần mở rộng của GLN tạo thuận lợi cho một lượng lớn các vị trí có thể được phân định mà
không bị hết ngân hàng mã số cấu tạo từ Mã doanh nghiệp GS1 (GS1 Company Prefix (GCP))của
công ty
Trong phần lớn trường hợp, Thành phần mở rộng của GLN được sử dụng nội bộ và không được chia
sẻ với các bên thương mại. Trường hợp chia sẻ các vị trí kiểm kê, bao gồm nhà kho ngoài sở hữu
hoặc khi khả năng xác định nguồn gốc hàng kiểm kê đặc thù cần được chia sẻ giữa các bên.
Các vai trò eCom liên quan: Vị trí kiểm kê phụ

3.2.4.

Trường hợp vị trí đặc biệt

3.2.4.1. Vị trí tạm thời
Các vị trí tạm thời tồn tại trong một giai đoạn có hạn. Ví dụ như một dự án xây dựng hoặc một lễ
hội. Các vị trí này là các vị trí hoạt động và GLN phải được sử dụng để phân định chúng. GLN phải
được cấp bởi bên điều khiển tại vị trí đó.
CHÚ THÍCH: Vị trí tạm thời không phải lúc nào cũng có địa chỉ. Trong trường hợp này,
sự điều phối về mặt địa lý, mã bưu điện của vùng và thông tin dạng văn bản có thể cần
đến để mô tả vị trí được phân định.
3.2.4.2. Vị trí di động
Các phương tiện vận tải như tàu và máy bay cũng có thể là điểm đến của hàng gửi. Trong trường
hợp như vậy, các loại vị trí di động này tốt nhất được xử lý như các vùng có GLN làm số phân định
chính. Mặc dù các phương tiện vận tải không có địa chỉ cố định, GLN vẫn cho phép dễ dàng chấp
nhận các tiêu chuẩn hiện có như gói tin đặt hàng – thanh toán (eCom order-to-cash)
CHÚ THÍCH: GLN không được sử dụng để phân định phương tiện vận tải như là tài sản. Hãy
xem phần 4.2 để biết hướng dẫn về các phương tiện vận tải là tài sản.
3.2.4.3. Vị trí đi thuê
Vị trí đi thuê là vị trí đặt trong phạm vi một vùng do bên khác làm chủ. Vị trí này phải được xử lý như
vùng và được phân định bằng GLN.
GLN phải được ấn định bởi bên điều khiển vị trí. Điều này có thể dẫn đến có nhiều GLN tương ứng
với cùng một địa chỉ, ví dụ như đối với mỗi cửa hàng đặt trong phạm vi cùng một kho

Địa điểm quản trị

3.3.

Các văn phòng chính phủ như văn phòng hải quan, cơ quan thuế và văn phòng an toàn sản phẩm
đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng. Các bên cần biết vị trí địa lý của văn phòng thích hợp.
CHÚ THÍCH: Nơi mà chính phủ hoạt động như bên mua hoặc bán hàng hóa/ dịch vụ, họ
phải được phân định theo hướng dẫn về vị trí kinh doanh nêu tại Phần 3.2.1 Các thực
thể pháp nhân/ thương mại hoặc Phần 3.2.2 Vùng.

3.3.1.

Sở

Sở là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về một nhiệm vụ cụ thể về lập pháp như thu thuế. Thường
thì văn phòng được phân định bằng các biện pháp khác chứ không phải dùng GLN.
Thuật ngữ về eCom liên quan: văn phòng miễn thuế.
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3.3.2.

Văn phòng

Văn phòng là một vị trí đặc thù nơi sở quản lý các hành động của mình. Vị trí của văn phòng như vậy
phải được xử lý như vùng.

3.4.

Địa điểm của người tiêu dùng

3.4.1.

Con người

Trong các giao dịch liên quan đến một người tiêu dùng riêng, người tiêu dùng riêng biệt đó cần được
phân định.
Không khuyến cáo cấp GLN cho người tiêu dùng. Trong một vài trường hợp, có thể áp dụng Mã toàn
cầu phân định mối quan hệ dịch vụ (GSRN) – Xem tài liệu Quy định kĩ thuật chung của GS1 để biết
thêm thông tin.

3.4.2.

Địa chỉ tự nhiên

Trong các giao dịch liên quan đến từng người tiêu dùng, hàng hóa hoặc dịch vụ có thể cần được
chuyển đến địa chỉ của một ngôi nhà hoặc đến một điểm giao hàng xác định khác. Khi không có GLN,
phải cung cấp thông tin về địa chỉ có cấu trúc.

3.5.

Các địa điểm vận tải và thương mại nói chung

Việc phân định các vị trí vận tải nói chung như thành phố, cảng biển hoặc sân bay có thể được yêu cầu
để định rõ giới hạn giao hàng hoặc lộ trình vận tải.
Hình 3: Cảng biển

Đối với các vị trí nói chung như vậy, các vị trí không được liên kết với một công ty cụ thể, việc cấp
GLN là không phù hợp. Truyền thông các vị trí như vậy có thể dựa vào danh mục mã phi tiêu chuẩn
GS1 như mã UN/LOCODE (Xem: http://www.unece.org/cefact/locode/service/location.html. Hãy lưu ý
rằng GS1 không chịu trách nhiệm đối với các danh mục mã bên ngoài này)
CHÚ THÍCH: Các vị trí do một công ty cụ thể làm chủ hoặc quản lý, như ga cảng cuối cùng, phải
được phân định bằng GLN.
Các vai trò eCom liên quan: Vị trí giới hạn giao hàng, vị trí logistic.
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4.

Phân định tài sản

Phần này mô tả các tài sản được sử dụng suốt ngành công nghiệp vận tải và logistic và đưa ra khuyến
cáo về Khóa phân định phù hợp nhất của GS1 để phân định mỗi tài sản.
Các tài sản trong vận tải và logistic bao gồm:
■

Các phương tiện vận tải như xe thùng, tàu thuyền, máy bay

■

Thiết bị vận tải như xe moóc, công-ten-nơ, xe goòng

■

Các vật phẩm vận tải có thể quay vòng như palet, công-ten-nơ cuốn, thùng thưa

Tài sản bắt đầu vòng đời của chúng như một thương phẩm (hàng hóa) được phân định bằng mã toàn
cầu phân định thương phẩm (GTIN). Một khi công ty giành được thương phẩm như vậy (ví dụ nhà
cung cấp dịch vụ logistic, nhà điều khiển khối thị trường chung hoặc một công ty khác), công ty có thể
phân loại vật phẩm đó như một tài sản. Mỗi tài sản yêu cầu một số phân định phù hợp để đảm bảo việc
quản lý tài sản hiệu quả.
Việc phân định và quản lý tài sản là tùy thuộc vào loại hình ứng dụng và người chủ. Các thuật ngữ sau
phân định vai trò mà tổ chức thể hiện trong việc phân định tài sản
Nhà sản xuất tài sản: Bên sản xuất ra tài sản. Nhà sản xuất tài sản thường sẽ không ấn định số
phân định tài sản của riêng mình, nhưng anh ta có thể được hướng dẫn để áp dụng số phân định tài
sản do người chủ tài sản cấp suốt quá trình sản xuất.
■

Người chủ tài sản: Bên làm chủ hợp pháp tài sản. Người chủ tài sản chịu trách nhiệm ấn định
số phân định tài sản.
■

Người sử dụng tài sản: Bên có tài sản đang sử dụng, không nhất thiết là người chủ tài sản đó.

■

4.1.

Khóa phân định tài sản của GS1

Tài sản thể hiện giá trị đối với người chủ của nó. Vì thế mỗi tài sản cần được phân định phù hợp để
đảm bảo mỗi tài sản sẽ được ghi lại và theo vết chính xác.
Hệ thống GS1 cung cấp hai khóa phân định tài sản là
■

GRAI: Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng

■

GIAI: Mã toàn cầu phân định tài sản riêng

Khuyến cáo việc sử dụng GRAI hoặc GIAI là dựa vào loại tài sản và ứng dụng kinh doanh. Tài sản
có thể được phân loại là tài sản riêng hoặc tài sản có thể quay vòng căn cứ vào các định nghĩa sau
Tài sản có thể quay vòng
Một thực thể có thể sử dụng lại do một công ty làm chủ và được sử dụng để vận chuyển, lưu giữ hàng
hóa.
Tài sản có thể quay vòng được di chuyển giữa nhiều vị trí và được chuyển đi giữa nhiều bên dọc chuỗi
cung ứng. Ví dụ điển hình như thùng bia, công-ten-nơ có trục lăn, thùng thưa và palet.
Tài sản riêng
Thực thể là bộ phận của bản kiểm kê tài sản đối với một công ty.
Tài sản riêng thường được sử dụng trong cùng một vị trí hoặc bởi cùng một người sử dụng riêng.
Người chủ tài sản riêng thường lập thành tài liệu và theo vết mỗi tài sản để kiểm kê và báo cáo tài chính
và để tạo thuận lợi cho việc bảo trì. Ví dụ như máy vi tính, phương tiện sản xuất, đồ đạc và thiết bị sản
xuất
Điều quan trọng: Số phân định tài sản không được nhằm để phân định hàng hóa sẽ được vận
chuyển hoặc được lưu giữ thông qua việc sử dụng tài sản. Có thể sử dụng số phân định tài sản để liên
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hệ tài sản với hàng gửi, hàng hóa kí gửi hoặc đơn vị logistic đặc thù để làm tăng tính minh bạch. Xem
phần 5.1, 6.1 và 6.2 để biết thêm thông tin về việc phân định các đơn vị logistic, hàng gửi và hàng hóa
kí gửi.

4.1.1.

GRAI – Global Returnable Asset Identifier

Khóa phân định của GS1 dùng để phân định tài sản có thể quay vòng. Khóa này gồm Mã doanh
nghiệp GS1, số phân định loại tài sản, số kiểm tra và mã số tùy chọn theo xê -ri.
Mục đích chính của GRAI là để phân định loại tài sản có thể quay vòng. Điều này có nghĩa là cùng
một GRAI sẽ được ấn định cho tất cả các tài sản cùng loại. GRAI còn cung cấp một mã số tùy
chọn theo xê-ri. Nếu cần phân định mỗi trường hợp tài sản có thể quay vòng thì sử dụng mã số tùy
chọn theo xê-ri.
Người chủ tài sản sẽ ấn định GRAI cho mỗi tài sản có thể quay vòng. Người chủ tài sản có thể
dùng GRAI để phân loại tự động các tài sản có thể quay vòng và loại tài sản để tạo thuận lợi cho
quá trình lập hóa đơn việc sử dụng tài sản và các ứng dụng khác. Khi các tài sản cùng loại cần
được đặt hàng thì dùng GTIN cho quá trình đặt hàng đó. Không có xung đột khi GTIN và GRAI có
các chữ số giống nhau vì vật mang dữ liệu (từ hạn định EDI, mã vạch GS1 có số phân định ứng
dụng AI hoặc EPC/RFID) sẽ phân biệt giữa hai khóa phân định này.

4.1.2.

GIAI – Global Individual Asset Identifier

Khóa phân định của GS1 được dùng để phân định tài sản riêng. Khóa này gồm Mã doanh nghiệp
GS1 và số tham chiếu tài sản riêng.
GIAI phân định các tài sản riêng như bàn làm việc, máy vi tính và máy móc. Nó không chứa yếu tố
phân loại như GRAI nhưng luôn có một thành tố đơn nhất theo xê-ri. Vì thế, GIAI luôn phân định
mỗi trường hợp tài sản riêng.
Người chủ tài sản sẽ ấn định GIAI. Nói chung, tài sản riêng là thuộc quyền sở hữu của một bên
riêng trong các giai đoạn thời gian được gia hạn và thường không đổi chủ. Vì thế, GIAI ít bị chia sẻ
ra ngoài hệ thống IT của tổ chức làm chủ tài sản đó hơn là GRAI.
CHÚ THÍCH: Một số tài sản riêng như máy kéo, xe moóc, xe nâng, xe tải, xe palet và thiết bị
khác cho bên thứ ba thuê. Trường hợp này, người chủ kì vọng chính xác cùng một tài sản sẽ
quay về vào cuối giai đoạn cho thuê. GIAI trợ giúp đảm bảo điều này.

4.2.

Phương tiện vận tải

Phương tiện vận tải là xe cộ được sử dụng để vận chuyển các đơn vị logistic và thiết bị vận tải (ví
dụ xe moóc, xe goòng và công-ten-nơ).
Hình 4: Phương tiện vận tải
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Phương tiện vận tải gồm các tài sản cố định như:
■

xe tải bán xe moóc

■

xe tải vận chuyển

■

tàu thuyền

■

đầu máy xe lửa

■
máy bay
Khuyến cáo khóa phân định của GS1: GIAI
Người chủ xe cộ phải phân định xe cộ đó như một tài sản nội bộ bằng cách sử dụng GIAI.

4.3.

Thiết bị vận tải

Thiết bị vận tải được định nghĩa là một phần của thiết bị có giá trị cao được sử dụng để giữ, bảo vệ
hoặc đảm bảo cho hàng hóa được vận chuyển. Thiết bị vận tải được định nghĩa trong tài liệu này
không gồm bao gói thứ cấp và các vật đựng có thể tái sử dụng, các loại này được nêu trong Phần
4.4 Phương tiện vận tải có thể quay vòng
Hình 5: Thiết bị vận tải

4.3.1.

Xe moóc

Xe moóc là xe không có năng lượng, được kéo đẩy bởi một xe khác có năng lượng như xe tải bán
xe moóc. Loại xe moóc này có thể được sử dụng để giữ các đơn vị logistic hoặc có thể được sử
dụng để vận chuyển các công-ten-nơ hàng gửi.
Khuyến cáo khóa phân định của GS1: GIAI
Xe moóc thường do nhà cung cấp dịch vụ vận tải làm chủ hoặc cho thuê. Người chủ xe cộ, có thể
là công ty cho thuê hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải, phải ấn định GIAI để phân định xe cộ. hãy
lưu ý rằng xe moóc không được coi là vật phẩm vận tải có thể quay vòng (RTI - returnable transport
items) nên GRAI không là số phân định phù hợp.

4.3.2.

Xe goòng

Xe goòng, còn được biết đến là toa tàu hỏa, là xe cộ trong hệ thống vận tải đường sắt (đường sắt
hay đường sắt) được dùng để chở hàng hóa hay hành khách. Nhiều xe goòng được ghép đôi vào tàu
hỏa và được kéo đi bởi một hoặc nhiều đầu máy xe lửa. Xe goòng được sử dụng chủ yếu trong vận
tải đường sắt.
Khuyến cáo khóa phân định của GS1: GIAI
Hãy lưu ý rằng xe goòng không được coi là có khả năng trao đổi. Tương tự, xe goòng cũng không
phải là phương tiện vận tải có thể quay vòng, vì vậy GRAI không phải là khóa phân định phù hợp.
Issue1, Jun 2013

All contents copyright © GS1

Page 14 of 29

Các khóa của GS1 lĩnh vực vận tải & logistic - Hướng dẫn của GS1

4.3.3.

Công-ten-nơ đa mẫu (Intermodal Containers)

Công-ten-nơ đa mẫu là các hộp thép có khả năng tái chế đã được tiêu chuẩn hóa với mục đích lưu
giữ và vận chuyển an toàn, hiệu quả và đảm bảo cho các loại nguyên vật liệu và sản phẩm trong
phạm vi hệ thống vận tải hàng gửi đa mẫu. Các kích cỡ và quy định của công-ten-nơ được quy định
trong các tiêu chuẩn ISO và thường được phân định bằng cách sử dụng mã số của Văn phòng côngten-nơ quốc tế (BIC - International Container Burea) . M ặ c d ù l ú c đ ầ u đ ư ợ c t h i ế t k ế
cho hàng gửi đường biển, công -ten-nơ đa mẫu cũng có thể được vận
tải theo đường bộ hoặc đường sắt.
Khuyến cáo khóa phân định của GS1: GIAI

4.4. Phương tiện vận tải có thể quay vòng (Returnable Transport Items - RTI)
RTI được sử dụng để vận chuyển hoặc vận tải hàng hóa và có thể được chia làm hai loại chính:
■

Bao gói thứ cấp có thể quay vòng

■

Các vật đựng có thể quay vòng
CHÚ THÍCH: Bao gói chính có thể quay vòng như chai lọ và can không thuộc RTI.

RTI thường được phân loại theo cỡ, trọng lượng, ứng dụng hoặc nguyên vật liệu và thường được
quản lý như các vật phẩm có thể trao đổi hơn là như tài sản riêng.
Hình 6: RTI

Phải phân định RTI dựa vào mối quan hệ chủ tài sản. Người chủ RTI có thể là nhà điều khiển khối thị
trường chung hay cho nhà bán lẻ, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ logistic thuê các tài sản
này. Người chủ cũng có thể là nhà bán lẻ, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên vật liệu. Trong
trường hợp khác, người chủ có thể phân định tài sản này bằng cách cân nhắc các hướng dẫn sau:

4.4.1.

Bao gói thứ cấp có thể quay vòng

Bao gói thứ cấp có thể quay vòng bao gồm thiết bị mang vác, thùng nhựa và công-ten-nơ lâu bền
khác được sử dụng để vận tải hàng hóa.
Khuyến cáo khóa phân định của GS1: GRAI
Bao gói thứ cấp có thể được nhà điều hành khối thị trường chung đưa vào lưu thông. Trong trường
hợp này, nhà điều hành khối thị trường chung, như người chủ, phải ấn định GRAI.
Nhà sản xuất và nhà bán lẻ thường sử dụng bao gói thứ cấp có thể quay vòng do chính khách hàng
của họ thiết kế. Trong trường hợp này, nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ, là người chủ, phải ấn định
GRAI.
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4.4.2.

Vật đựng có thể quay vòng

Vật đựng có thể quay vòng bao gồm pa-let, các nguyên vật liệu dạng lăn như công-ten-nơ cuốn, dolly,
máng, v.v…
Khuyến cáo khóa phân định của GS1: GRAI
Vật đựng có thể quay vòng thường do nhà điều khiển khối thị trường chung quản trị. Vì palet thường
được quay vòng trong môi trường vận tải và logisitc nên khuyến cáo sử dụng GRAI. Thông tin bổ
sung về việc lập nhãn RTI, các palet riêng biệt có sẵn ở tài liệu Hướng dẫn (lập nhãn palet) cho RTI.

4.5.

Giản đồ phân định tài sản bổ sung

4.5.1.

Sát nhập và thu nhận

Nếu tổ chức làm chủ tài sản bị một tổ chức khác thu nhận thì người chủ mới có thể tiếp tục sử
dụng số phân định tài sản hiện có. Trong trường hợp này, Mã doanh nghiệp GS1 phải được
chuyển cho người chủ mới
Trong trường hợp sát nhập, việc quản lý phải xác định được liệu có còn bên nào chịu tác động của
việc sát nhập duy trì Mã doanh nghiệp GS1 không. Việc chuyển nhượng Mã doanh nghiệp GS1 phải
phối hợp với tổ chức GS1 quốc gia đã cấp mã này.

4.5.2.

Bán tài sản

Khi bán tài sản, người chủ mới phải ấn định số phân định (GIAI hay GRAI) phù hợp căn cứ vào
mã doanh nghiệp GS1 của người chủ mới này. Các tài liệu về việc mua bán và thanh toán (ví
dụ như đơn mua hàng và báo giá) có thể tham chiếu đến số phân định tài sản mới hoặc c ũ. Một
khi người chủ mới lấy quyền sở hữu thì số phân định mới phải được sử dụng để quản lý tài
sản.
Thông thường, tài sản được gán cố định một số phân định tài sản. Khi bán tài sản đi, phải hết sức cố
gắng bỏ hoặc che số phân định gốc đi để đảm bảo không nhầm số phân định mới với số phân định
cũ do người chủ trước cấp. Cho phép duy trì số phân định tài sản trên tài sản khi thay đổi mối quan
hệ chủ tài sản nếu người chủ mới chịu trách nhiệm về Mã doanh nghiệp GS1 liên quan đến số phân
định tài sản đó

5.

Phân định đơn vị logistic

Đơn vị logistic là hàng hóa được đóng gói lại cùng nhau để vận tải hoặc lưu giữ. Các đơn vị logistic
có nhiều dạng như hộp đơn đựng một số giới hạn sản phẩm, palet của nhiều sản phẩm hoặc côngten-nơ đa mẫu chứa nhiều palet.
Vì đơn vị logistic di chuyển suốt chuỗi cung ứng nên một loạt sự kiện sẽ xuất hiện và xác định thông
tin liên quan đến đơn vị này. Toàn bộ quá trình của chuỗi cung ứng từ khâu sản xuất, phân phối thành
phẩm, vận tải và triển khai vào thị trường sẽ bổ sung các lớp thông tin liên quan đến đơn vị logistic. Ví
dụ, sức chứa vật lý của đơn vị được xác định chủ yếu tại khâu phân phối thành phẩm. Vào thời điểm
đó, có thể phân định đơn vị logistic như một thực thể. Các yếu tố thông tin khác như điểm đến cuối
cùng hoặc thành phần của hàng gửi nhiều đơn vị, thường chưa được biết đến tận quá trình sau đó
của chuỗi cung ứng. Trong mối quan hệ thương mại, các yếu tố thông tin khác nhau thường được
nhà cung cấp, nhà mang vác và khách hàng biết đến và áp dụng
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5.1.

Khóa phân định đơn vị logistic của GS1
Hình 7: Nhãn của palet và của đơn vị logistic với SSCC

5.1.1.

Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC – Serial Shipping Container Code)

SSCC là khóa phân định đơn vị logistic của Hệ thống GS1. SSCC cung cấp phương pháp phân định
đơn nhất và toàn cầu các đơn vị logistic – đơn vị có thể là bất kì sự kết hợp nào của các vật phẩm
được đóng gói lại cùng nhau cho một chuyến hàng gửi.
Trong một vài trường hợp, chủ thương hiệu có thể coi đơn vị logistic như một thương phẩm có thể
đặt hàng. Trong trường hợp này, cũng phải phân định đơn vị logistic bằng GTIN. Tuy nhiên, GTIN có
thể không thay thế SSCC làm số phân định đơn vị logistic đối với hàng gửi.
SSCC là mã số có 18 chữ số gồm Số mở rộng, Mã doanh nghiệp GS1, Số tham chiếu theo xê-ri và
Số kiểm tra. SSCC giữ nguyên không thay đổi suốt vòng đời của đơn vị logistic mà nó đã được ấn
định cho. SSCC có thể được sử dụng lại nhưng không được cấp lại SSCC trong vòng 1 năm kể từ
ngày hàng gửi. Người tạo ra/ người chủ đơn vị logistic chịu trách nhiệm ấn định SSCC.
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Hình 8: Sự hình thành SSCC cùng với các GTIN

GTIN 31251234567894

GTIN 31251234567894

GTIN
Phân định thương phẩm ở mọi
cấp bao gói được bán tại quầy
tính tiền bán lẻ hoặc trong danh
mục giá của người bán.

GTIN 41251234567891

GTIN 41251234567891

GTIN 41251234567891

SSCC

SSCC 012512000000123450

Phân định đơn nhất đơn vị
logistic. Có giá trị suốt vòng đời
của đơn vị đó và chỉ được sử
dụng cho mục đích xử lý cụ thể.
Đơn vị vận tải/ logistic cũng có
thể thể hiện GTIN nếu nó là một
phần trong danh mục chào hàng
của người bán và có trong danh
mục giá

5.2.

Các tiêu chuẩn của GS1 để quản trị đơn vị logistic

5.2.1.

Nhãn logistic của GS1

Việc lập báo cáo và giám sát sự di chuyển của các đơn vị logistic là một phần việc quan trọng trong
quá trình quản trị chuỗi cung ứng. Nhãn logistic trợ giúp việc theo vết các đơn vị logistic. Các công ty
thường cần tạo nhãn và tạo lại nhãn các đơn vị logistic tại mỗi điểm dừng trên đường tới điểm đích
của chúng. Điều này làm chậm mọi việc lại và tạo ra sự không hiệu quả cũng như làm cho quá trình
đã biết trở nên dễ bị nhầm lẫn, mắc lỗi và quá khổ. Những điểm không hiệu quả này sẽ thêm chi phí
không cần thiết vào các hoạt động của chuỗi cung ứng
Quy định về nhãn logistic của GS1 nêu chi tiết cấu trúc và cách thể hiện nhãn logistic. Hãy xem tài
liệu Tiêu chuẩn quốc tế về Nhãn logistic để biết thêm thông tin. Tài liệu này mô tả sự phân định cơ
bản đơn vị logistic và các yêu cầu về làm nhãn để ứng dụng trong môi trường thương mại mở. Các
chủ đề bao gồm:
■

Phân định rõ ràng các đơn vị logistic

■

Sự thể hiện hiệu quả dữ liệu dạng văn bản và dạng máy đọc được

■
Các yêu cầu thông tin về các bên chính trong chuỗi cung ứng: nhà cung cấp, khách hàng và
bên chuyên chở
■

Các thông số kĩ thuật để đảm bảo việc diễn dịch nhãn có hệ thống và ổn định
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5.3.

Phân định các đơn vị logisitc đã được palet hóa

Palet chứa các thương phẩm được chất đống như thùng hay sọt. Khuyến cáo việc sử dụng nhãn
logistic và SSCC là tùy thuộc vào cấu trúc và thành phần của palet.
Hình 9: Đơn vị logistic đã được palet hóa

5.3.1.

Palet đồng nhất

Palet đồng nhất chỉ chứa một thương phẩm. Trong trường hợp cần kiểm soát lô, ngày hết hạn hay
các đặc tính khác của sản phẩm, palet đồng nhất còn phải chứa các sản phẩm với cùng các thuộc
tính thay đổi liên quan của sản phẩm
Khuyến cáo khóa phân định của GS1: một SSCC riêng

5.3.2.

Palet hỗn hợp

Palet hỗn hợp chứa nhiều thương phẩm. Trong một vài trường hợp, palet cũng có thể chứa một
thương phẩm nhưng với các thuộc tính thay đổi khác nhau của sản phẩm, palet khi đó được coi là
palet hỗn hợp.
Khuyến cáo khóa phân định của GS1: một SSCC riêng

5.3.3.

Palet xếp trồng

Palet xếp trồng, còn được gọi là palet xen giữa, là nhóm palet được xếp trồng cho hàng gửi.
Khuyến cáo: khi palet được xếp trồng thì phải coi chúng là các đơn vị logistic độc lập (Hình 10), phải
phân định mỗi palet bằng một SSCC đơn nhất. Nếu nhóm được gửi đi như một đơn vị và được ghép
lại bằng cách bọc chặt lại bằng vải thun, buộc lại bằng dây da hoặc bằng các cách tương tự (Hình 11)
thì phải coi nhóm như một đơn vị logistic riêng và phải ấn định thêm mã SSCC cho nhóm palet xếp
trồng này.
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Hình 10: Palet xếp trồng như một đơn vị logistic độc lập

Palet 1

Palet 2

Palet 3

CHÚ THÍCH: trong trường hợp khi palet xếp trồng được gửi đi như một đơn vị, phải
làm khuất các nhãn gốc đi và dán lên phần bọc ngoài palet một nhãn chính với SSCC
cho nhóm palet đó. Có thể gỡ bỏ phần bọc và nhãn chính trước lúc nhận và các nhãn
gốc cho mỗi palet xếp trồng sẽ được sử dụng để phân định mỗi palet cho quá trình xử
lý tiếp theo.
Hình 11: Các palet xếp trồng như một đơn vị logistic riêng

Nhãn Logistic

SSCC
(00)790123451234500116

GTIN
(01) 49012345008794

5.4.

Phân định các đơn vị Logistic khác

5.4.1.

Đơn vị logistic dạng lăn

Lớp bọc chặt
bằng vải thun

Như công-ten-nơ cuốn, dolly, máng bọc ngoài.
Khuyến cáo: Một SSCC.

5.4.2.

Đơn vị logistic dạng khối lớn
Đơn vị logistic dạng khối lớn như công-ten-nơ, túi, kệ được sử dụng để vận tải và lưu giữ các
sản phẩm dạng khối lớn chưa có bao gói.
Khuyến cáo: Một SSCC.
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5.4.3.

Đơn vị logistic dạng nhỏ (như thùng thưa, ngăn hòm, tote)

Các phương tiện vận tải nhỏ được sử dụng để gửi đi các lượng nhỏ gồm một hoặc vài vật phẩm. Các
đơn vị logistic này gồm:
• Thùng
• Thùng thưa
• Ngăn hòm
Khi các thùng thưa hay thùng được gửi đi như các đơn vị logitic riêng biệt thì phải phân định m ỗi
đơn vị logistic bằng một SSCC đơn nhất.
Khuyến cáo: Một SSCC.
Trong trường hợp nhiều đơn vị logistic được bao gói lại để vận chuyển thì phải phân định đơn vị
logistic này bằng cách sử dụng SSCC. Khi nhiều đơn vị logistic này được chuyển đi cùng nhau nhưng
không bị bọc lại cùng nhau thì cũng có thể phân định nhóm bằng cách sử dụng một GSIN (xem 6.1).

6.

Phân định nhóm vận tải

GS1 đã xác định được hai nhóm để hỗ trợ công tác quản lý vận chuyển hiệu quả, hàng gửi và hàng
hóa kí gửi. Trong thực tế, hai thuật ngữ này thường được sử dụng như các từ đồng nghĩa. Tuy
nhiên, sự khác biệt đã trở nên ngày càng xác đáng, với việc nhà buôn chở hàng bằng tầu chia sẻ
khả năng vận tải để tối đa hóa thời gian dẫn đường và giảm chi phí (khoảng trống) và khí CO 2. Xem
Hình 12 & 13 để thấy rõ mối quan hệ giữa hai loại nhóm hàng này.
Hình 12: Giản đồ nhóm vận tải điển hình

Hàng hóa kí gửi (GINC)

C1

Hàng gửi (GSIN)

S1

Đơn vị logistic (SSCC)

GLN
Thương phẩm (GTIN)

S2

L1

L2

T1

T1

L3
T3

T4

6.1. Mã toàn cầu phân định hàng gửi (GSIN – Global Shipment
Identification Number)
Hàng gửi thể hiện việc vận chuyển hàng hóa trọn gói giữa nhà cung cấp và khách hàng. Hàng gửi là
nhóm hợp lí một hay nhiều đơn vị logistic, mỗi đơn vị được phân định bằng một mã SSCC riêng, mã
này đi cùng một giấy báo vận tải hàng hóa (DESAD - despatch advice) và/ hoặc hóa đơn chất hàng
(BOL – Bill Of Loading).
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GSIN là mã số phân định hàng gửi, do người bán (người gửi) hàng hóa cấp.
Nhà buôn chở hàng bằng tầu (shipper) sẽ chọn lựa một hoặc nhiều đơn vị logistic để vận chuyển đến
người nhận. GSIN được ấn định cho nhóm các đơn vị logistic này để phân định chúng như một món
hàng gửi nhằm:
■

Phân định và trao đổi việc chuyển hàng đến người mua.

■

Chỉ dẫn cho nhà kho và nhà cung cấp dịch vụ vận tải bên thứ ba các hướng dẫn về xử lí
bằng tay và về việc vận chuyển.

■

Có tác dụng như Mã đơn nhất tham chiếu hàng hóa kí gửi (Unique Consignment Reference UCR) t r o n g c á c g i a o d ị c h q u ố c t ế , p h ụ c v ụ q u á t r ì n h xuất nhập khẩu tại hải quan.

Tất cả các bên liên quan trong chuỗi vận tải có thể sử dụng GSIN làm khóa lấy lại dữ liệu liên quan đến
nhóm sau:
■
■
■

Người nhận hoặc người mua – kiểm tra xác nhận liệu việc chuyển hàng có được trao đổi
trong Giấy báo vận tải hàng hóa (DESAD) phù hợp với đơn đặt hàng đã biết hay không.
Nhà vận tải – xử lí các vật phẩm theo hướng dẫn về xử lí bằng tay
Các cơ quan có thẩm quyền của Ngành Hải quan – lấy lại các tờ khai hải quan phù hợp để
làm rõ hàng xuất hay nhập khẩu.

Khóa GSIN là số tham chiếu trong nhiều gói tin điện tử chứa thông tin giao dịch cho tất cả các bên
liên quan trong chuỗi vận tải. Vì vậy, tính đơn nhất và nhất quán của khóa này là cốt yếu. GSIN còn
đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của mã UCR. Kết quả là, các cơ quan có thẩm quyền của Ngành
Hải quan yêu cầu duy trì tính đơn nhất của GSIN tối thiểu trong vòng 10 năm. 13
Vì một món hàng gửi xác định được liên kết với giao dịch thương mại nên GSIN phải giữ nguyên
không thay đổi suốt quá trình vận chuyển từ nhà cung cấp đến nhà buôn chở hàng bằng tầu
(shipper) đến người nhận (khách hàng). Theo cách này, GSIN sẽ liên kết đơn đặt hàng và Giấy báo
vận tải hàng hóa DESAD. Nếu không thể đáp ứng đơn đặt hàng trong một món hàng gửi riêng mà
cần một vài lần vận chuyển, thì phải phân định mỗi lần vận chuyển bằng một mã GSIN khác nhau

6.2. Mã toàn cầu phân định hàng hóa kí gửi (GINC – Global Identification
Number for Consignment)
Mã này phân định hàng hóa kí gửi, một nhóm hợp lí hàng hóa (một hoặc nhiều đơn vị logistic)
đượ c chuyể n đế n Hãng chuyển phát hàng hóa để đượ c chuyể n đi theo một hành trin
̀ h cụ thể . GINC
phải được ấn định bởi Hãng chuyển phát hàng hóa (hoặc bên vận chuyển hành động như Hãng
chuyển phát hàng hóa) hoặc người gửi, nhưng chỉ khi có thỏa thuận trước của Hãng chuyển phát
hàng hóa.
Cấp hàng hóa kí gửi được áp dụng khi các món hàng gửi được vận chuyển đi cùng nhau t heo
từng phần chuyến đi của chúng, theo một hợp đồng vận tải riêng biệt.
VÍ DỤ hàng hóa kí gửi là một tập hợp nhiều món hàng gửi được chuyển đến Hãng chuyển phát
hàng hóa để côngtenơ hóa và gửi qua đại dương. Trong những trường hợp như vậy, hàng hóa kí gửi
chỉ áp dụng cho chuyến đi đường biển, không có điểm đến cuối cho từng món hàng gửi. Xem phần
7.2, hàng gửi hợp nhất (để freight forwarding) để có thêm thông tin về các ví dụ liên quan đến việc
hợp nhất hàng gửi. Việc hợp nhất tương tự được sử dụng trong hoạt động đường bộ và đường sắt
với các trung tâm nơi mà hàng gửi được hợp nhất và tháo dỡ.
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Hình 13: Ứng dụng của GSIN và GINC

GSIN 12512000000058455

SSCC 012512000000123474
SSCC 012512000000123467

GSIN

SSCC 012512000000123481

GSIN 12512000000058455

GINC 95020000AHXB1257
GSIN
42252585187523357
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7.

Các trường hợp cụ thể

7.1.

Hàng gửi cơ bản (Basic shipments)

Ba palet được vận chuyển như một món hàng gửi riêng từ nhà sản xuất đến khá ch hàng.

Các tấm palet
trống quay về
nhà sản xuất

Gửi và nhận hàng hiệu quả
Mỗi palet riêng được phân định bằng một SSCC. Nhãn GS1 phải được gán vào hai mặt liền kề của
palet để đảm bảo có thể trông thấy được nhãn.
Hình 14: Nhãn hàng hóa với GTIN và SSCC

Trong giấy báo vận tải hàng hóa do nhà sản xuất gửi đến khách hàng có chứa (các) mã côngtenơ
vận chuyển theo xê-ri SSCC và có liên quan đến thông tin về thương phẩm. Việc này sẽ tạo thuận
lợi cho quá trình nhận hàng có hiệu quả.
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Quản lí vận tải
Hướng dẫn vận tải do nhà sản xuất gửi đến nhà vận tải có chứa mã côngtenơ vận chuyển theo xê -ri
SSCC và thông tin bổ sung như trọng lượng và dung lượng để đảm bảo cho việc lập kế hoạch được
thích hợp.
Bên vận tải thu thập palet và quét mã SSCC để đảm bảo việc bốc đúng palet.
Quản lí tài sản
Nhà điều khiển khối thị trường chung (pool operator) cung cấp palet và áp dụng Mã toàn cầu phân
định tài sản có thể quay vòng (GRAI). Trước khi chất hàng, nhà sản xuất sẽ đăng kí lượng palet mà
nhà vận tải đã lấy. Trước khi phân phối hàng, nhà vận tải có thể đăng kí lượng palet anh ta chuyển
đi và lượng palet trống thu về. Tùy vào quy định của nhà điều khiển khối thị trường chung mà sự di
chuyển của loại tài sản này có thể cần được ghi lại.

7.2. Hàng gửi hợp nhất (chuyển phát hàng hóa) [consolidated shipments
(freight forwarding)]

Hai nhà sản xuất cùng có sản phẩm sẽ được vận chuyển đến khách hàng có vị trí tại một thành phố
ở nước ngoài. Mỗi nhà sản xuất sẽ chuẩn bị các sản phẩm này để tạo thành hàng gửi thông qua
cách tổ hợp bốn palet thuần nhất. Một mã SSCC đơn nhất sẽ được cấp cho mỗi palet. Hình 15 minh
họa trường hợp này.
Vì cả bốn palet (đơn vị logistic) sẽ được chuyển đến cùng một nơi nhận nên nhà sản xuất sẽ ấn
định một mã GSIN cho nhóm hàng này và trao đổi nhóm hàng gồm các món hàng gửi trên 4 palet.
Mỗi palet sẽ được phân định bằng một mã SSCC và mỗi món hàng gửi sẽ được phân định bằng
một mã GSIN. Người gửi sẽ hướng dẫn nhà vận tải gửi hàng hóa đã được phân định bằng GSIN
đến bên nhận riêng biệt. Bên vận tải thu thập các hàng hóa này lại cùng với hàng hóa từ các bên
gửi khác và bắt đầu quá trình tối ưu hóa. Quá trình này cân nhắc loại hàng hóa sẽ được vận tải đi,
thời gian chuyển theo yêu cầu, mô hình vận tải theo yêu cầu và chi phí vận tải. Kết quả là một kế
hoạch để vận tải các món hàng gửi này theo cách hiệu quả nhất có thể, căn cứ vào tất cả các yêu
cầu mà người gửi đã đặt ra.
Hãng chuyển phát hàng hóa sẽ chuyển đi một côngtenơ và sẽ ấn định một mã GINC riêng cho tất
cả các mòn hàng gửi trong côngtenơ - liên kết GINC với Mã toàn cầu phân định tài sản riêng GIAI
của côngtenơ đó.
Côngtenơ được gửi đến cảng dự định. Người xử lí nguyên vật liệu tại cảng có thể sử dụng Mã toàn
cầu phân định tài sản riêng GIAI để định vị côngtenơ chứa các món hàng gửi nhằm tạo thuận lợi cho
quá trình chất dỡ hàng
Hãng chuyển phát hàng hóa sẽ hướng dẫn cho bên cung cấp dịch vụ logistic thu thập côngtenơ tại
cảng dự định (được phân định bằng Mã toàn cầu phân định địa điểm) và chuyển hàng gửi (GSIN)
đến các địa điểm của khách hàng (GLN). Côngtenơ trống cần được chuyển đến địa điểm xác định
(GLN) hoặc lại mang các món hàng gửi mới (GSIN).
Mỗi món hàng gửi, đã được phân định bằng GSIN (chứa nhiều SSCC), sẽ được chuyển tới mỗi
điểm đích cuối cùng.
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Hình 15: Khóa phân định GS1 cho hàng gửi được hợp nhất
Nhà sản xuất A

Nhà sản xuất B

Nhà SX phân định
palet bằng SSCC

Nhà SX phân
định hàng gửi
bằng
GSIN

Hãng chuyển phát hàng hóa

Phân định hàng hóa
kí gửi bằng GINC

Hãng chuyển phát hàng
hóa

Hãng chuyển phát
hàng hóa đóng
GINC lại và xếp mỗi
món hàng gửi xuống
đến nơi dự định
thông qua việc sử
dụng GSIN gốc.

.

Gửi và nhận
Mỗi palet riêng được phân định bằng một SSCC và có hai nhãn dán ở hai mặt bên liền kề
nhau.
Quản lí vận tải
Mỗi món hàng gửi gồm nhiều palet cần được vận chuyển đi cùng nhau sẽ có một GSIN.
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Hình 16: Nhãn hàng hóa có SSCC và GSIN

Quản lí tài sản
Các côngtenơ do Hãng chuyển phát hàng hóa cung cấp được phân định bằng Mã toàn cầu phân
định tài sản riêng GIAI.
Các palet do Nhà điều khiển khối thị trường chung (pool operator) cung cấp được phân định
bằng Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng và có thể được dùng cho các mục đích
báo cáo.

7.3.

Hàng gửi dạng bưu kiện (Parcel shipments)

Gửi và nhận
Mỗi bưu kiện riêng được phân định bằng một SSCC và có một nhãn.
Quản lí vận tải
Không nên áp dụng GSIN vì về phía nhà buôn chở hàng bằng tàu (shipper) không có việc tạo
nhóm hàng gửi. Có thể sử dụng GINC cho một phần chuyến đi để tạo thuận lợi cho việc hợp
nhất bưu kiện.
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Tài liệu tham khảo

8.
■

Quy định kĩ thuật chung của GS1
http://www.gs1.org/docs/gsmp/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf
Quy tắc cấp GLN

■

Mã toàn cầu phân định địa điểm (GLN) cung cấp một giải pháp thuộc chuỗi cung ứng
toàn cầu để phân định các địa điểm tự nhiên và các thực thể pháp lí.
http://www.gs1.org/glnrules/index.php/p=home
Từ điển dữ liệu toàn cầu

■

Kho chứa tất cả các yếu tố dữ liệu và các thuật ngữ được dùng trong tất cả các tiêu chuẩn
của GS1.
http://apps.gs1.org/GDD
■

Hướng dẫn thực hiện gói tin đáp ứng và Hướng dẫn vận tải G S1 XML

Hướng dẫn thực hiện bao gồm hướng dẫn để áp dụng hướng dẫn về vận tải và xây dựng
các gói tin đáp ứng .
http://www.gs1.org/docs/gsmp/GS1_XML_Transport_Instruction_and_Response__Implementation_Guide_i1p0.pdf
■

World Customs Organization Unique Consignment Reference (UCR) Khuyến cáo
http://www.wcoomd.org/en/about-us/legalinstruments/Khuyến cáos/pf_Khuyến cáos/pf_tools_ucr_recomm
■

GSRN Executive Summary

Brief document outlining a more detailed overview of the GSRN and its benefits.
http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/idkeys/GS1_GSRN_Executive_Summary.p
df
■

Logistics Interoperability Model (LIM)

Additional guidance regarding transport & logistics processes is available in the GS1 Logistics
Interoperability Model. The objective of the Logistics Interoperability Model (LIM) is to gain
benefits for global supply chains by increasing the business interoperability and visibility of
operations. The LIM achieves this by harmonizing the interpretation of the business processes,
as well as standardizing the structure and content of the data interchanges. For more information
on the Logistics Interoperability Model, visit the GS1 website:
http://www.gs1.org/transportlogistics/forum/work_groups/lim/
■

RTI (Pallet Tagging) Guideline
http://www.gs1.org/docs/epcglobal/standards/implementation_guidelines/EPCRTIPalletTaggingImpGuide-i2.pdf
■

Standard International Logistics Label (STILL):

http://www.gs1.org/transportlogistics/forum/work_groups/ll/
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