
 

 

Chính sách đảm bảo chất lươṇg dữ liêụ của GS1 

Dữ liệu chất lượng tốt là nền tảng vững trắc cho hợp tác thương mại. Dữ 

liệu chất lượng tốt được xác định là một trạng thái đạt được khi mà dữ liệu phù 

hợp với tất cả  5 nguyên tắc sau đây: 

Đầy đủ: Tất cả các giá trị cần thiết được ghi lại bằng phương tiện điện tử 

Dựa trên tiêu chuẩn: Dữ liệu phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp 

Nhất quán: Các giá trị dữ liệu được sắp xếp xuyên suốt các hệ thống 

Chính xác: Các giá trị dữ liệu đúng, tại đúng lúc  

Dán tem thời gian: Giá trị khung thời gian của dữ liệu là rõ ràng 

Bằng cách nâng cao chất lượng dữ liệu suốt từ đầu đến cuối dây chuyền 

cung cấp toàn cầu, các đối tác thương mại sẽ giảm chi phí, nâng cao năng suất và 

đẩy nhanh tốc độ sản phẩm tới thị trường. Ví dụ: thông tin chính xác hơn về trọng 

lượng và kích thước sản phẩm sẽ góp phần tận dụng tải trọng, giảm nhu cầu đo 

nhiều lần cùng một sản phẩm trong dây chuyền cung cấp và giảm nguồn lực cần 

thiết để làm lại.  

Các nhà cung cấp dữ liệu có trách nhiệm định kỳ đồng bộ hóa dữ liệu chất 

lượng tốt và đến lượt, người nhận dữ liệu phải có các quá trình và thủ tục nội bộ 

nhằm bảo vệ tính nguyên vẹn của dữ liệu để đồng bộ hóa với các đối tác thương 

mại của họ. Ví dụ: dữ liệu đơn hàng gửi cho nhà cung cấp phải nhất quán với dữ 

liệu nhận được thông qua Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (GDSN). 

GS1 đa ̃xây dưṇg môṭ giải pháp tiêu chuẩn để giúp người sử duṇg đảm bảo 

đươc̣ chất lươṇg của dữ liêụ, đó là Khung khổ chất lượng dữ liệu. Hiêṇ taị, 

khung khổ chất lượng dữ liệu được xây dựng chủ yếu nhằm vào dữ liệu chính của 

sản phẩm và vào các dây chuyền cung cấp bán lẻ hàng tiêu dùng di chuyển nhanh. 

Khung khổ chất lượng dữ liệu là một giải pháp tiêu chuẩn, trung tính (giữa 



 

 

các ngành) tự nguyện, tạo thuận lợi cho việc hợp tác giữa các đối tác thương mại 

nhằm mục đích đạt được lợi ích của dữ liệu chất lượng tốt không tính đến tầm cỡ, 

vai trò và hoạt động của họ. Khung khổ chất lượng dữ liệu dựa trên giao thức công 

nghiệp chất lượng dữ liệu, bao gồm một hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu để 

xác nhận giá trị tính hiệu quả và có sẵn của các quá trình quản lý dữ liệu mấu chốt 

và một thủ tục kiểm tra để xác nhận giá trị vật chất các thuộc tính của sản phẩm. 

Giao thức này đã được bao gồm trong khung khổ chất lượng dữ liệu cùng với các 

yếu tố khác để mở rộng hơn nữa phaṃ vi trong đó các đối tác thương mại có thể 

hợp tác để hiện thực hóa các lợi ích của dữ liệu chất lượng tốt.  

Thành phần của Khung khổ chất lươṇg dữ liêụ: 

1.   Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu (Data Quality Management System-

DQMS): Cung cấp đường hướng cho các tổ chức để thiết lập, áp dụng, duy trì 

và nâng cao một loạt các quá trình và hoạt động liên quan đến quản lý thông tin 

và chất lượng dữ liệu của đầu ra dữ liệu chính của họ. Hệ thống quản lý chất 

lượng dữ liệu này là quan trọng về trung hạn và dài hạn đối với sự vững chắc 

của chất lượng dữ liệu cao trong suốt dây chuyền cung cấp toàn cầu. Hệ thống 

này tập trung vào sự có mặt của các quá trình công việc nội bộ, các thủ tục và 

chuẩn cứ tính năng thông dụng. 

 2.    Các công cụ tự đánh giá: Cung cấp cho các tổ chức các công cụ để thực 

hiện tự đánh giá dựa trên những yếu tố mấu chốt của Hệ thống quản lý chất 

lượng dữ liệu nhằm phát hiện các cơ hội để cải tiến quản lý chất lượng dữ liệu. 

Thủ tục tự đánh giá có thể được dùng như một công cụ phân tích lỗ hổng (gap 

analysis) để thấy và dành ưu tiên các khu vực mà tổ chức có thể thực hiện các 

cải tiến.  

3.  Thủ tục kiểm tra sản phẩm: Xác định một cách tiếp cận tiêu chuẩn để kiểm 

tra các đặc tính của thương phẩm và so sánh với các dữ liệu chính của nó. Các 

tiêu chuẩn GS1 được tham chiếu trong các thủ tục kiểm tra này chẳng hạn Các 



 

 

quy tắc đo bao bì GDSN của GS1, Từ điển dữ liệu toàn cầu  (GDD) v.v...  

4.    Tài liệu tham chiếu: Các phụ lục chỉ ra các tài liệu bên ngoài hoặc mở rộng 

về các thông tin được cung cấp về các phần trước.  

Các nguyên tắc của Khung khổ chất lượng dữ liệu  

Trong khi xây dựng Khung khổ chất lượng dữ liệu, các nguyên tắc chỉ đạo 

sau đây được tôn trọng để đảm bảo duy trì công cụ trung tính (neutral), hài hòa để 

quản lý chất lượng dữ liệu. đó là : 

1.    Dựa trên nhu cầu của người dùng (ví dụ, các nhà cung cấp và những người 

nhận dữ liệu) 

2.    Tự nguyện, giống như tất cả các tiêu chuẩn của GS1, được khuyến khích trong 

cộng đồng Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (GDSN).  

3.    Được áp dụng dựa trên các yêu cầu của một quan hệ đối tác thương mại nào 

đó   

4.   Sự đồng bộ trong cấu trúc và ứng dụng tiềm năng, điều này cung cấp một áp 

dụng mềm dẻo theo các yêu cầu của các đối tác thương mại.   

5.    Giảm thiểu các chi phí quản lý và áp dụng cùng các chi phí phụ khác cho dây 

chuyền cung cấp toàn cầu và tạo điều kiện mang lại lợi ích cho tất cả các đối 

tác dây chuyền cung cấp.  

6.    Bổ sung cho và liên quan tới các thay đổi của các tiêu chuẩn GS1.  

7.    Dựa trên giao thức công nghiệp chất lượng dữ liệu được tạo thành bởi hai 

thành phần: i) kiểm tra (inspection) các đặc tính sản phẩm và ii) thủ tục quản lý 

chất lượng dữ liệu để xác nhận tính hợp lệ của việc có sẵn và tính hiệu quả của 

các quá trình công việc quản lý chất lượng dữ liệu mấu chốt.  

8.   Thành phần kiểm tra này xác định cách tiếp cận tiêu chuẩn để kiểm tra sản 

phẩm (ví dụ, sử dụng các thước đo GS1, kiểm tra các thuộc tính chung, sử dụng 



 

 

cỡ mẫu chung và các dung sai bao bì trung bình GS1). Nó đã được tính toán 

cho các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.    

9.    Khung khổ chất lượng dữ liệu cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức trong việc 

thành lập, lập thành tài liệu, áp dụng, quản lý, duy trì và nâng cao hệ thống 

quản lý chất lượng dữ liệu của họ. 

10.  Tạo điều kiện để các đối tác thương mại lựa chọn cách tiếp cận của họ để áp 

dụng và/hoặc làm theo các khuyến nghị và các yêu cầu của Khung khổ chất 

lượng dữ liệu.  

11.  Dựa trên một hệ thống mở, do đó các đối tượng có thể cung cấp dịch vụ kiểm 

tra sản phẩm và đánh giá phù hợp dựa trên tài liệu Khung khổ chất lượng dữ 

liệu. 

12. Mở cho mọi thực thể kinh doanh áp dụng tài liệu bao gồm cả các nhà cung cấp 

giải pháp – các ứng dụng rộng rãi được khuyến khích. Nhưng việc chứng nhận 

một cách chính thức thì không được cung cấp bởi các tổ chức chưa được đánh 

giá.    

13.  Được soát xét lại một cách thường xuyên 

14. Bao gồm cả việc quản trị đang tiến hành để cung cấp cho các cấp quản lý về sự 

phát triển tài liệu này trong tương lai và mọi chương trình để chấp nhận chúng.  

15.  Dựa trên nguyên tắc nhà sản xuất sở hữu và chịu trách nhiệm về dữ liệu họ 

đồng bộ hóa thông qua “Bể dữ liệu nội địa” (Home Data Pool ) của họ, và họ 

không chấp nhận bất kỳ một cập nhật nào của bên thứ ba trong khu vực công 

cộng (mà không có ý kiến của họ) 

Các khía cạnh chất lượng dữ liệu chính 

Để có thể tương quan các vấn đề chất lượng dữ liệu với các tác động kinh 

doanh, chúng ta phải có khả năng phân loại những mong đợi về chất lượng dữ liệu 



 

 

cũng như các tiêu chí về tác động kinh doanh. Để các nhà phân tích xác định phạm 

vi của các nguyên nhân gốc rễ cơ bản và hoạch định cách thức sử dụng các công 

cụ để giải quyết các vấn đề về chất lượng dữ liệu, điều quan trọng là hiểu được các 

khía cạnh chung về chất lượng dữ liệu này: 

• Tính hoàn chỉnh: Tất cả dữ liệu cần thiết có sẵn không? Giá trị dữ liệu còn thiếu 

hay trong tình trạng không sử dụng được? Trong một số trường hợp, dữ liệu bị 

thiếu không thích hợp như khi thông tin còn thiếu là quan trọng với một quá trình 

kinh doanh cụ thể thì tính hoàn chỉnh trở thành một vấn đề. 

  • Sự phù hợp: Có mong đợi là giá trị dữ liệu phù hợp với định dạng quy định 

không ? Nếu có thì làm cho tất cả các giá trị tuân theo các định dạng đó? Duy trì 

sự phù hợp với các định dạng cụ thể là điều quan trọng trong thể hiện dữ liệu, trình 

bày, tổng hợp báo cáo, tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ quan trọng. 

• Tính nhất quán: Trường hợp dữ liệu riêng biệt có cung cấp thông tin trái ngược về 

cùng một đối tượng dữ liệu cơ bản không? Các giá trị có nhất quán trong toàn bộ 

các bộ dữ liệu không? Các thuộc tính phụ thuộc lẫn nhau có luôn phản ánh thích 

hợp tính nhất quán mong đợi của chúng không?  Sự không thống nhất giữa các giá 

trị dữ liệu sẽ làm hại các tổ chức cố gắng dung hòa giữa các hệ thống và ứng dụng 

khác nhau.  

• Tính chính xác: Các đối tượng dữ liệu có đại diện chính xác cho các giá trị “thế 

giới thực” mà chúng được mong đợi để làm mẫu không? Phát âm không đúng tên 

sản phẩm hay tên người, địa chỉ và dữ liệu không kịp thời hay không cập nhật có 

thể tác động đến các ứng dụng vận hành và phân tích. 

• Trùng lặp:  Có nhiều đại diện không cần thiết cho cùng một đối tượng dữ liệu 

trong tập dữ liệu của bạn hay không? Việc không thể duy trì một đại diện duy nhất 

cho mỗi thực thể trong hệ thống của bạn đặt ra nhiều lỗ hổng bảo mật và rủi ro. 

• Tính toàn vẹn: Dữ liệu nào bị mất mối liên kết quan hệ quan trọng? Không có khả 



 

 

năng kết nối các hồ sơ liên quan với nhau có thể thực sự tạo ra sự trùng lặp trong 

hệ thống của bạn. Không chỉ vậy, vì nhiều giá trị được rút ra từ phân tích kết nối 

và các mối quan hệ, việc không có khả năng liên kết ngay các dữ liệu đồng thời sẽ 

cản trở việc phân tích hữu ích này.  

Ngoài các yếu tố mô tả trên, các công cụ tham chiếu và áp dụng phụ thêm 

đã có sẵn để hỗ trợ việc sử dụng và ứng dụng Khung khổ chất lượng dữ liệu.  


