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Bắt đầu Chương triǹh hài hòa dữ liêụ 

Các mối quan hê ̣thương maị hôị nhâp̣, côṇg tác là chìa khóa dâñ tới thành 

công trong thương trường caṇh tranh khốc liêṭ và mang tính toàn cầu ngày hôm 

nay. Bằng cách từng bước cải thiêṇ mối quan hê ̣ với các bên thương maị của 

mình, baṇ se ̃ chiếm đươc̣ vi ̣ trí tốt nhất để taọ ra giá tri ̣ kinh doanh bền vững 

trong tương lai.  

  GS1 điạ phương là điạ chỉ tốt nhất mà trước tiên baṇ nên tới găp̣. Khối dữ 

liêụ đã đươc̣ chứng thưc̣ và Maṇg đồng bô ̣hóa dữ liêụ toàn cầu (GDSN) cũng 

có thể cung cấp các hướng dâñ và hỗ trơ ̣baṇ trong quá trình thưc̣ hiêṇ chương 

trình đồng bô ̣hóa dữ liêụ của mình. 

Sau đây là hướng dâñ chung mà baṇ có thể tham khảo khi bắt đầu chương 

trình hài hòa dữ liêụ: 

Bước 1: Thiết lập  nhóm kinh doanh hạt nhân, bao gồm 

- Một nhà tài trợ chính/ Một nhà tài trợ về kinh doanh, để cam kết và 

dành cho triển vọng kinh doanh; 

- Các chuyên gia về các vấn đề chính trong kinh doanh, cho các quá 

trình kinh doanh; 

- Các nhân viên kĩ thuật, cho các chức năng thường nhật. 

Lưu ý: Hài hòa dữ liêụ là môṭ quá trình kinh doanh, không phải là môṭ quá trình 

về ki ̃ thuâṭ. Baṇ cần phải nhận được lời cam kết từ ban giám đốc đối với chiến 

lược đồng bộ hóa dữ liệu của bạn, truyền thông lời cam kết này trong công ty, tới 

các đối tác kinh doanh và cả công ty cùng “cố gắng để đạt được kết quả”. 

Bắt đầu làm việc với một số mặt hàng cơ bản và với số lượng nhỏ các đối 

tác thương mại quan trọng chiến lược và hết lòng phát triển tiềm năng cần có để 

trao đổi dữ liệu sạch, hợp chuẩn của hệ thống GS1 thông qua Maṇg đồng bô ̣hóa 

dữ liêụ toàn cầu GDSN. 
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Bước 2: Thu thập thông tin bổ sung 

- Các tài liệu kỹ thuật thu thập được và các thông tin thực thi; 

- Tham gia vào nhóm người sử duṇg GDSN; 

- Tải về danh sách các Khối dữ liệu chứng thực mới nhất. 

Bước 3: Xây dựng nhóm thực thi: Chọn Khối dữ liệu chứng thực có các thông 

tin bổ sung hoàn thiện (hãy hỏi GS1 Viêṭ Nam để biết thêm thông tin) và các địa 

chỉ theo yêu cầu của bạn.  

Lưu ý: Xây dựng tình huống kinh doanh đặc trưng cho công ty của bạn trên 

cơ sở có chừng mưc̣ và liên kết nó với các chỉ số thực thi cơ bản (KPIs). Điều 

này có thể đạt được bằng cách đánh giá quá trình kinh doanh hiện tại để xác 

định lợi nhuận và toàn cảnh công nghệ thông tin hiện thời của bạn, từ đó xác 

định các chi phí thực thi. Điều này cho phép bạn mở rộng đầu tư theo thời gian. 

Xây dựng biểu đồ chi tiết công việc hoặc kế hoạch dự án của bạn cho những 

năm tiếp theo và sử dụng tình huống kinh doanh này để nhận biết các KPIs 

nhằm tìm được các khoản kinh doanh có lãi và duy trì được tầm nhìn với tiến 

trình tổng thể. 

Bước 4: Định vị dữ liệu của bạn 

- Làm sạch dữ liệu của bạn! Dữ liệu chính xác là cần thiết cho sư ̣thành 

công của chương trình;  

- Đảm bảo bạn có Mã toàn cầu phân điṇh điạ điểm GLN và Mã toàn 

cầu phân điṇh thương phẩm GTIN của GS1. 

Lưu ý: Đảm bảm dữ liêụ của bản là chính xác về măṭ thưc̣ tế và đươc̣ phân loaị 

hơp̣ thức bằng viêc̣ thưc̣ hiêṇ đầy đủ chương trình chất lươṇg cho dữ liêụ. Điều 

này rất quan troṇg: Viêc̣ hài hòa dữ liêụ không chính xác hoăc̣ dữ liêụ phân loaị 

không hơp̣ thức chỉ gây ra rắc rối, châṃ trê ̃và chi phí trong chuỗi cung ứng. 

Đảm bảo rằng công ty của bạn cũng như các đối tác kinh doanh của bạn 

cũng sử dụng Mã toàn cầu phân điṇh điạ điểm GLN và Mã toàn cầu phân điṇh 
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thương phẩm GTIN của GS1, thư mục dữ liệu tổng thể (GDD) và các tiêu chuẩn 

phân loại sản phẩm tổng thể (GPC). 

 

Bước 5: Mở rộng kết quả 

- Bổ xung các thông tin sạch về sản phẩm vào khối dữ liệu của bạn; 

- Thiết lập mối quan hệ với đối tác thương mại của bạn để đồng bộ hóa 

thông tin về vật phẩm; 

- Thêm vào bất cứ thuộc tính dữ liệu cần thiết nào (công nghiệp đặc 

trưng hoặc nhà bán lẻ cụ thể) và chuyển cho đối tác kinh doanh đã 

chọn; 

- Mở rộng với các đối tác kinh doanh khác. 

Lưu ý: So khớp thử nghiệm với các đối tác đã chọn, giám sát các kết quả và thực 

hiện những công việc cần thiết sau đó, điều chỉnh quá trình và điều chỉnh kỹ 

thuật trước khi chuyển sang sản xuất. 

Những lơị ích bổ sung từ chương triǹh hài hòa dữ liêụ hiêṇ thời của baṇ 

Khi trở thành môṭ phần của Maṇg hài hòa dữ liêụ toàn cầu GDSN, baṇ đa ̃

nhâṇ thức rõ viêc̣ hài hòa dữ liêụ có khả năng taọ ra những hiêụ quả to lớn trong 

công tác hâụ cần, kế toán, dic̣h vu ̣cho khách hàng và quản lý hàng tồn kho bằng 

viêc̣ làm giảm và thâṃ trí haṇ chế tình traṇg chia re ̃của chuỗi cung ứng.   

Nhưng baṇ có bao giờ cân nhắc viêc̣ Maṇg hài hòa dữ liêụ toàn cầu 

GDSN còn có thể mở ra cánh cửa tới vô số các cơ hôị và các lơị nhuâṇ kinh 

doanh mới không? 

Khi baṇ có sư ̣tin câỵ vào thông tin mà baṇ se ̃gửi đi và nhâṇ đươc̣ từ các 

bên tham gia thương maị của mình, baṇ se ̃có cơ hôị đaṭ đươc̣ rất nhiều các hoaṭ 

đôṇg hơp̣ tác khác và những cách thức làm viêc̣ mới.  
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Hài hòa dữ liêụ taọ khả năng cho nhiều chương trình có tính chất đổi mới 

giúp baṇ tối đa hóa các nỗ lưc̣ làm marketing, cách maṇg hóa viêc̣ quảng cáo và 

thay đổi công tác quản lý sư ̣hơp̣ tác.v.v., cu ̣thể như sau: 

 Taọ thuâṇ lơị cho công tác báo cáo đoàn thể dê ̃dàng, nhanh chóng;  

 Đưa khả năng về môṭ nguồn dữ liêụ toàn cầu thành hiêṇ thưc̣; 

 Loaị trừ tình traṇg dư thừa tốn kém trong hê ̣ thống IT và trong các quá 

trình kinh doanh nôị bô;̣ 

 Loaị trừ các công viêc̣ thủ công không thưc̣ tế; 

 Taọ khả năng chia xẻ dữ liêụ; 

 Mở rôṇg cơ sở nhà cung cấp của baṇ; 

 Chấm dứt nhiều quá trình mất thời gian và nhiều hình thức thủ công; 

 Phát đôṇg các chương trình điều phối bán hàng; 

 Taọ tính minh bac̣h trong viêc̣ tìm nguồn và báo giá. 

Hài hòa dữ liêụ thâṃ trí còn là cơ sở cho các phát kiến thương maị côṇg 

tác điêṇ tử như Ma ̃điêṇ tử cho sản phẩm EPC. Maṇg EPC toàn cầu của GS1 dưạ 

vào nguồn dữ liêụ chính xác đươc̣ trao đổi thông qua hài hòa dữ liêụ toàn cầu 

GDS. 

 

 


