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1 Giới thiệu và mục tiêu 

 
Tài liệu này trình bày một bộ các nguyên tắc hoạt động và tiêu chuẩn thông tin để giúp cải thiện bền 

vững chất lượng thông tin sản phẩm mà Công ty chia sẻ với các khách hàng của mình. 
 

Những tiêu chuẩn và nguyên tắc này liên quan đến việc thực hiện các quy trình, tổ chức và thực 

hành rộng hơn so với các thuộc tính chứa trong phạm vi của dự án này. Tuy nhiên, sự gia tăng nhu 

cầu của khách hàng về cải thiện dữ liệu sản phẩm hướng khách hàng (CFPD) sẽ hoạt động như một 

chất xúc tác để tập trung và cải tiến chung cho các chương trình quản lý thông tin trong Công ty. 

Ban Quản lý khu vực chịu trách nhiệm  thực hiện các tiêu chuẩn và nguyên tắc này. 

Dự kiến rằng các khu vực sẽ hợp nhất chúng vào các chương trình quản lý thông tin hiện có hoặc 

quy hoạch. 
 
1.1 Chiều hướng kinh doanh 

 

Nhu cầu kinh doanh rộng lớn của ngành công nghiệp đòi hỏi sự cải thiện tổng thể chất lượng của dữ 

liệu được các nhà sản xuất chia sẻ với khách hàng của họ đã được xác định.  Dữ liệu sản phẩm kém 

chất lượng làm giảm hiệu quả của các quá trình nội bộ và tác động tiêu cực đến mối quan hệ với 

khách hàng, phá hoại các chương trình hợp tác.1  

 
Mặc dù vấn đề này đã được đánh dấu bởi các sáng kiến đồng bộ dữ liệu giữa các nhà sản xuất và 

các nhà bán lẻ, phát triển gần đây, nó không chỉ liên quan đến các chương trình đồng bộ hóa dữ 

liệu. 
 
Phần lớn các dữ liệu sản phẩm được chia sẻ bởi các nhà sản xuất với khách hàng, đã có các tiêu 

chuẩn công nghiệp rõ ràng và hướng dẫn thực hiện. Phần lớn các nhà sản xuất, bao gồm cả Công 

ty, biết rõ các tiêu chuẩn này và thường tin rằng họ đang thực hiện chúng một cách chính xác. Tuy 

nhiên chất lượng dữ liệu trên toàn ngành công nghiệp ở một mức độ thấp không thể chấp nhận 

được. Khi dữ liệu sai, sẽ phát sinh ra hiệu quả kém và chi phí tăng. Những tổn thất này  là đáng kể. 

Ước tính chi phí này vào khoảng  0,1-0,5% doanh thu. 
 

1.2 Đáp ứng của ngành công nghiệp 
 

                                                 
1 Nhà bán lẻ phản ứng lại chất lượng dữ liệu kém, trong một số trường hợp, bằng cách từ chối danh sách sản 
phẩm có dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác.   
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Bản chất rộng rãi của vấn đề này đã làm cho các tổ chức công nghiệp hàng đầu phải tập trung vào  

giải quyết. 
Là một phần của công việc công nghiệp, một thể thức (protocol-giao thức) kiểm tra dữ liệu tiêu 

chuẩn và quy trình quản lý chất lượng dữ liệu chứng nhận (tự-chứng nhận) đã được phát triển thông 

qua Nhóm kế hoạch kinh doanh chung  (Joint Business Planing Group-JBP)2. Tổ chức GS1 sẽ quản 

lý các thể thức được JBP xây dựng là “thể thức chất lượng dữ liệu3 GS1"(GS1 Data Quality 

Protocol). 
 
Một khía cạnh quan trọng đối với thể thức Chất lượng dữ liệu GS1 là  nó chú trọng vào quá trình 

quản lý thông tin nội bộ và cơ cấu tổ chức trong việc duy trì dữ liệu chất lượng cao . Cách tiếp cận 

này  tương tự như đã được sử dụng cho chứng nhận ISO4; một công ty được 'chứng nhận'  'chất 

lượng dữ liệu bền vững "sẽ cần phải chứng minh rằng họ có khả năng nội bộ để quản lý thông tin 

đầy đủ và sau đó, thông qua kiểm tra mẫu vật lý, rằng thông tin họ đã có là chính xác. Sự kết hợp 

của cả hai: thực hành quản lý tốt thông tin và dữ liệu mẫu chính xác, sẽ chỉ ra rằng đây là một đối 

tác thương mại mà một nhà bán lẻ có thể tin tưởng vào dữ liệu sản phẩm nhận được từ họ là chính 

xác5. 
 
Các tiêu chuẩn Công ty được trình bày trong tài liệu này phù hợp với chương trình công nghiệp. 

 
1.3 Vị thế Công ty 

 
Công ty đã đóng một vai trò dẫn đầu trong chương trình công nghiệp và như vậy sẽ được hưởng lợi 

do việc có một cái nhìn sâu sắc vào trong suy nghĩ và hoạt động công nghiệp. Bài học này đã được 

kết hợp  vào trong chương trình này. 
 
Chất lượng của dữ liệu sản phẩm của Công ty được chia sẻ với khách hàng không phải là đặc biệt 

tốt hơn hoặc tồi tệ hơn so với nhóm tương đương của chúng tôi (our peer group). 
 
Trên toàn Công ty, có một vài chương trình được tiến hành để giải quyết quản lý thông tin dữ liệu 

sản phẩm được chia sẻ với khách hàng . Các chương trình khu vực (hoặc tiểu khu vực) đang được 

tiến hành ở Bắc Mỹ, châu Mỹ Latin và châu Âu. Các chương trình quốc gia, tương tự như vậy đang 

được tiến hành ở một số nước. 
 
Tuy nhiên, chắc chắn  rằng một số tiêu chuẩn Công ty toàn cầu chung và các nguyên tắc sẽ được 

áp dụng và sẽ đảm bảo rằng Công ty có một cách tiếp cận vững chắc và nhất quán cho dữ liệu 

sản phẩm hướng khách hàng sẽ được liên kết với các tiêu chuẩn ngành công nghiệp và định 

hướng ngành công nghiệp. 
 
Đó là lý do cho các tiêu chuẩn và nguyên tắc CFPD (Customer Facing Product Data- Dữ liệu sản 

phẩm hướng khách hàng)này. 

 
 
2 Phạm vi, thực hiện, kiểm toán, quyền sở hữu và quản trị 

 
2.1 Phạm vi của các thuộc tính 

 
Các tiêu chuẩn và nguyên tắc trong tài liệu này áp dụng cho một tập hợp con của các thuộc tính 

tổng thể liên quan đến sản phẩm được chia sẻ (hoặc công bố) cho các khách hàng bán lẻ. 
 

                                                 
2 Nhóm kế hoạch kinh doanh chung (Joint Business Planning Group-JBP) bao gồm những tổ chức công nghiệp 
sau đây: GCI, GS1, AIM, GMA, FMI, ECR Châu Âu, CIES 
3 Tháng 6-2006, Thể thức chất lượng dữ liệu được quản lý bởi bộ phận GDSN và dự kiến sẽ hoạt động vào Q3-
2006 
4 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn khác nhau từ ISO 9000 đến kích thước khổ 
giấy dẫy A (A1, A2...A4, A5...) 
5 Cách tiếp cận này , đến tháng 6-2006, còn chưa được tất cả các bên trong ngành công nghiệp ủng hộ hoàn 
toàn  
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Những thuộc tính này được trình bày chi tiết trong bảng ở trang sau. 
 
Tập hợp con này được định nghĩa như là một phần của chương trình ngành công nghiệp JBP và 

phản ánh những thuộc tính hiện đang gây ra các vấn đề sai lỗi của quá trình phổ biến nhất khi được 

sử dụng trong môi trường bán lẻ. Là một người tham gia hoạt động trong chương trình ngành công 

nghiệp Công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy cho tập hợp con này được mở rộng để bao gồm các thuộc tính 

có ảnh hưởng vật chất lớn hơn trên Công ty. Do đó, tập hợp con này, không được coi là một danh 

sách 'cuối cùng' mà là một danh sách 'đầu tiên'. Phạm vi của các thuộc tính sẽ phát triển theo thời 

gian và trong khi các tiêu chuẩn được mô tả ở đây thường áp dụng được trên tất cả các thuộc tính, 

có thể có các tiêu chuẩn phụ thêm, hoặc sửa đổi được thực hiện, do phạm vi của các thuộc tính 

tăng lên. 
 
Bảng các thuộc tính cũng bao gồm các tham chiếu tới tiêu chuẩn công nghiệp toàn cầu GS1 đề cập 

tới các thuộc tính đó (khi thích hợp). Những tiêu chuẩn công nghiệp được tăng cường thường 

xuyên. Nhiều định dạng ngôn ngữ khác nhau và tài liệu hỗ trợ cũng được thực hiện thường xuyên 

thông qua GS1 và các tổ chức công nghiệp khác. Do đó, Bảng đề cập đến tiêu đề sơ cấp, hoặc 

chung cho các tiêu chuẩn được GS1 sử dụng. Một trang web mạng nội bộ sẽ được phát triển bởi 

Bộ phận phát triển khách hàng toàn cầu (Global Customer Development), liên quan đến khung khổ 

này, các liên kết đến các phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn công nghiệp và tài liệu hỗ trợ thích hợp. 
 
Bảng này cũng bao gồm một bản tóm tắt các vấn đề chất lượng dữ liệu điển hình liên quan đến 

những đặc tính đã được quan sát trong Công ty hoặc bởi các công ty tương đương của chúng tôi. 

Điều này không nên coi như là một phân tích xác định nguyên nhân gốc rễ mà chỉ nên coi  như 

những ví dụ minh họa. 
 
2.2 Thực hiện 

 
Trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn và nguyên tắc của Công ty này là của Ban quản lý  khu vực 

(Regional Management). Dự đoán rằng điều này sẽ được ban hành thông qua RIO của một chức 

năng thông tin khu vực tương tự. 
 
Trường hợp khu vực hoặc quốc gia lựa chọn lấy từ bên ngoài (to outsource) cho bất kỳ quá trình 

nào có ảnh hưởng đến việc tuân thủ của bất kỳ các tiêu chuẩn và nguyên tắc nào, thì khu vực phải 

đảm bảo kiểm soát được những quá trình đó. Kiểm soát  quá trình lấy từ bên ngoài phải được xác 

định trong Khung khổ Quản lý Dữ liệu Khu vực (xem phần 3) 
 
Các tiêu chuẩn và nguyên tắc này được áp dụng cho tất cả khu vực6 . Các Khu vực được yêu cầu 

phải cam kết một mốc thời gian để đạt được sự tuân thủ  các tiêu chuẩn và nguyên tắc này. 
 
2.3 Kiểm toán 

 
Các tiêu chuẩn và nguyên tắc quy định trong phần 3 của tài liệu này sẽ được cung cấp để kiểm toán 

nội bộ công ty cho mục đích kiểm toán của các khu vực hoặc các quốc gia  cho phù hợp, sự phù hợp 

được coi là một ưu tiên kiểm toán 
 

                                                 
6 Tiêu chuẩn #C1, #C2, và #C3 không áp dụng cho một số trường hợp và khu vực địa lý. Điều này được ghi trong 
định nghĩa của các tiêu chuẩn này tại Phần 3 
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Bảng 1: Các thuộc tính, các tiêu chuẩn GS1, các vấn đề chất lượng chung 
 

Thuộc tính Tiêu chuẩn GS1 áp 

dụng 

Các vấn đề chất lượng chung 

 

GTIN mã số 

thương phẩm 

toàn cầu 

(trước đây là 

mã số EAN và 

mã số UPC) 

 

• Các tiêu chuẩn 

GTIN  

 

• Các quy tắc cấp 

GTIN  

 

GTIN được áp dụng cho > 97% các vật phẩm tiêu 

dùng Công ty và >95%  thương phẩm7.Trong hầu 

hết các nước Tây Âu và Bắc Mỹ, nó đã được sử 

dụng rộng rãi trong nhiều thập kỷ. Nói chung các quy 

tắc cấp đã được thực hiện. Tuy nhiên, trong một số 

trường hợp, một GTIN mới không được cấp cho các 

sản phẩm thay đổi đáp ứng các tiêu chí cho một 

GTIN mới do một loạt các lý do bao gồm: 

 

- Yêu cầu của nhà bán lẻ để giảm chi phí hành chính 

 

- Sợ OOS bị ảnh hưởng do sai lỗi của các nhà bán 

lẻ trong việc sắp xếp các hệ thống đặt hàng. 

 

- Kê lại danh sách các sản phẩm di chuyển chậm 

sau khi một GTIN thay đổi làm cho vật phẩm thu hút 

sự chú ý của người mua 

 

- Phí xẻ rãnh (slotting) hoặc niêm yết của nhà bán lẻ 

(mặc dù điều này dường như được phóng đại nói 

chung) 

 

Một dự án công nghiệp, do Công ty tài trợ cho GCI, 

bắt đầu (Tháng 5-'06) để giải quyết những vấn đề 

công nghiệp chung với việc cấp chính xác GTIN. 

 

 

Phân loại Mã 

loại 

 

 

 

 

• Các tiêu chuẩn 

GPC (chỉ có ở 

mức  'Gạch' 8.)  

 

 

Các tiêu chuẩn GPC nói chung không  được sử 

dụng tại Công ty và do đó mã số “gạch” GPC không 

được áp dụng tại nguồn. Các mã này thường chỉ 

áp dụng cho thông tin sản phẩm đang được công 

bố thông qua Mạng Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu 

(GDSN) - bao gồm cả e-Cat9  như là bắt buộc để 

đăng ký tất cả các sản phẩm trong GDSN. 

 

 

Do các mã được thêm vào một cách thủ công, hoặc 

thông qua các chương trình mapping dữ liệu, tại 

thời điểm công bố, rất có khả năng rằng một số sẽ 

được áp dụng không chính xác. Ở giai đoạn này,  

không dễ dàng đánh giá có bao nhiêu dữ liệu phân 

loại  vẫn chưa được các nhà bán lẻ sử dụng rộng 

rãi. 

                                                 
7 Được đo thông qua Bảng điểm e-Business của khách hàng. Vật phẩm chưa được cấp GTIN dường như xảy ra ở các nước 
chưa dùng GTIN (chủ yếu ở châu Á). Vì vậy, nó không phải là trách nhiệm của Công ty trong việc không bao phủ 100%. 
8 Các tiêu chuẩn Phân loại sản phẩm toàn cầu (GPC) đầy đủ bao gồm cả “gạch” (bricks), các thuộc tính và các giá trị. 
9  e-Cat là tên của cơ sở hạ tầng công nghệ của Công ty mà hỗ trợ GDS. 
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 Mô tả thương 

phẩm 

 

 

• Công nghiệp xây 

dựng tiêu chuẩn 

mô tả thương 

phẩm đang được 

tiến hành. 

 

 

Mô tả thương phẩm thường được tạo ra một cách 

thủ công bằng ngôn ngữ địa phương, theo các quy 

tắc của địa phương. Với nguồn cung ứng sản phẩm  

khu vực và toàn cầu, điều này có thể dẫn đến việc 

sắp xếp sai các mô tả và ngôn ngữ của cùng một 

sản phẩm trong các hệ thống khác nhau hoặc không 

có hỗ trợ ngôn ngữ địa phương ở tất cả các môi 

trường đa ngôn ngữ. 

 

- Thể tích 

tịnh (Net) 

- Sâu 

- Rộng 

- Cao 

- Bao gồm  

trọng lượng cả 

bì 

 

• Quy tắc đo bao bì 

• Dung sai cho phép 

 

- Đổi chỗ của các thuộc tính (ví dụ như: chiều sâu và 

chiều rộng) 

- Tỷ lệ không đúng (ví dụ như: 100cm thay vì 10cm) 

- Thông tin không được cập nhật sau khi thay đổi 

được thực hiện đối với bao bì vật lý 

- Thông tin sao chép / dán từ các GTIN khác và 

không được sửa chữa 

 

 

- Số lượng 

các vật phẩm 

bán 

- Số lượng  

thương phẩm 

cấp thấp hơn  

- Số lượng 

các thương 

phẩm cho mỗi 

lớp pallet 

- Số lượng 

các lớp mỗi 

pallet 

 

 

Không áp dụng tiêu 

chuẩn GS1  

 

 

-  Thông tin không có sẵn tại thời gian bản 

ghi được tạo ra và không bổ sung sau đó. 

-    Cấu hình Pallet thay đổi và thông tin 

không được cập nhật 

 

 

 

2.4 Quyền sở hữu và quản trị các tiêu chuẩn CFPD của Công ty và các nguyên tắc 

 

Chất lượng CFPD được chia sẻ với khách hàng cuối cùng là trách nhiệm của chức năng Phát triển 

khách hàng (Customer Development), mặc dù nó được hiểu rằng việc tạo ra và quản lý các thông tin 

đó nằm trên nhiều chức năng và Phát triển khách hàng thường đóng một vai trò hoạt động không 

quan trọng. 

 

(a) Xem xét lại các tiêu chuẩn và nguyên tắc 

 

Các tiêu chuẩn và nguyên tắc CFPD có hiệu lực từ ngày công bố và sẽ được xem xét và khẳng 

định lại, sửa đổi hoặc mở rộng một năm sau khi công bố. 

 

Những thay đổi tạm thời các tiêu chuẩn Công ty sẽ được giữ ở mức tối thiểu trong thời gian 

mười hai tháng đầu tiên, nhưng phải nhận thấy rằng việc sửa đổi và cải tiến các tiêu chuẩn 

công nghiệp làm cơ sở cho các tiêu chuẩn Công ty này sẽ xảy ra và những thay đổi này cần 

phải được kết hợp vào các tiêu chuẩn của Công ty. 

 

(b) Quá trình quản lý ngoại lệ 
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Mục 3 của tài liệu này trình bày chi tiết các tiêu chuẩn và nguyên tắc CFPD. Những điều này 

đã được nhóm lại thành ba khối hợp lý: 

Nhóm A: Khung khổ Quản lý dữ liệu khu vực  

Nhóm B: Quyền sở hữu thuộc tính và Tiêu chuẩn quản lý  

Nhóm C: Thực hiện các Tiêu chuẩn đã được Công nghiệp Xác định  

 

Nhóm A và B chủ yếu là các nguyên tắc, dựa trên thực hành tốt nhất của ngành công nghiệp và 

Công ty, nhờ nó mà quản lý thông tin khu vực và quản lý thông tin hoạt động sẽ được thực hiện. 

Do đó, không có trường hợp ngoại lệ nào được phép cho Nhóm A hoặc B. 

 

Trường hợp ngoại lệ cho các tiêu chuẩn bao gồm ở bảng C, nói chung, chỉ được cho phép nếu 

tuân theo tiêu chuẩn này sẽ làm cho các Công ty có nguy cơ rủi ro, bao gồm, ví dụ, tổn thất tài 

chính, suy giảm mối quan hệ khách hàng hoặc trách nhiệm pháp lý. 

 

Cơ quan khu vực chịu trách nhiệm về việc thực hiện các tiêu chuẩn và nguyên tắc CFPD cũng 

sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động trong khu vực phù hợp với các tiêu chuẩn 

Nhóm C. Công việc được tiến hành trong Công ty và trong ngành công nghiệp10  chỉ ra rằng 

trong nhiều trường hợp các vấn đề không phù hợp với các tiêu chuẩn ngành công nghiệp nêu ở 

Nhóm C có thể được giải quyết với việc gia tăng giáo dục. 

 

Nếu cơ quan khu vực không thể giải quyết vấn đề và duy trì sự phù hợp với các tiêu chuẩn thì  

họ sẽ được yêu cầu gửi một yêu cầu xin cho ngoại lệ. Yêu cầu này phải ghi chép đầy đủ các lý 

do và phải xác định rủi ro đối với Công ty do phù hợp. 

 

Yêu cầu này sẽ được xem xét và nếu thấy hợp lệ, một ngoại lệ sẽ được cấp. Trường hợp 

ngoại lệ sẽ được hình thành như là một “Quy tắc ngoại lệ” sẽ được thêm vào các tiêu chuẩn 

cho phép quyết định khu vực của các yêu cầu ngoại lệ tương tự. 

 

 

3 Các Tiêu  chuẩn CFPD của Công ty và các nguyên tắc   

 

Để cho rõ ràng, các tiêu chuẩn và nguyên tắc của Công ty đã được nhóm lại thành ba khối  hợp lý. 

 

A. Khung khổ Quản lý dữ liệu khu vực  

 

Những tiêu chuẩn và nguyên tắc đề cập đến các cấu trúc (tổ chức, quy trình và chính sách) 

mà khu vực được yêu cầu đưa ra để đảm bảo quản lý thông tin tốt  CFPD 

 

Các tiêu chuẩn và nguyên tắc trong phần này là: 

# A1 Chính sách CFPD của khu vực sẽ được thiết lập 

# A2 Các quá trình hoạt động và các thủ tục tác động đến CFPD sẽ được xác định và lập 

thành (văn bản) tài liệu 

# A3 Một chương trình cải tiến liên tục cho CPFD sẽ được thành lập 

#A4 Chương trình CFPD và thủ tục CFPD sẽ được xem xét thường xuyên dựa trên Thể thức 

(protocol) chất lượng dữ liệu GS1. 

# A5 Đường mòn (trail) kiểm toán sẽ được thiết lập để tạo ra hoặc thay đổi bất kỳ thuộc tính 

CFPD nào. 

 

Những tiêu chuẩn và nguyên tắc này được áp dụng cho hầu hết các loại dữ liệu, không chỉ riêng 

CFPD. Tuy nhiên, do nhu cầu cụ thể và hiện tại để cải thiện chất lượng CFPD, các khu vực sẽ 

được yêu cầu chứng minh rằng những tiêu chuẩn và nguyên tắc này được áp dụng cho các 

thuộc tính CFPD (như được liệt kê tại mục 2.1) là mức tối thiểu. 

 

B. Quyền sở hữu thuộc tính và Tiêu chuẩn quản lý 

                                                 
10 Ví dụ, dự án phù hợp GTIN của GCI, có sự  tham gia của Công ty. Tính đến tháng 6- 2006. 
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Các tiêu chuẩn và nguyên tắc trong nhóm này được áp dụng ở mức độ địa phương / khu vực và 

liên quan đến việc quản lý chi tiết các thuộc tính. Những tiêu chuẩn và nguyên tắc, do đó, sẽ 

được bao gồm trong Khung khổ quản lý dữ liệu khu vực cho CFPD. 'Địa phương' , rất có thể, có 

nghĩa là một cấp quốc gia BU  hoặc cấp loại quốc gia nhưng quyết định mức độ nào là thích hợp 

sẽ được thực hiện bởi khu vực. 

 

Các tiêu chuẩn và nguyên tắc trong phần này là: 

# B1 Chủ dữ liệu phải được xác định cho mỗi thuộc tính CFPD 

# B2 Một nguồn dữ liệu được xác định cho từng thuộc tính CFPD (cho một vật phẩm) 

# B3 Thuộc tính CFPD được xác nhận tại điểm nguồn gốc dữ liệu 

# B4 Chủ dữ liệu theo định kỳ xác nhận lại tính chính xác của dữ liệu 

# B5 Mẫu kiểm tra dữ liệu các các phép đo sản phẩm vật lý được thực hiện định kỳ 

 

C. Thực hiện các Tiêu chuẩn Công nghiệp Xác định  

 

Nhóm này thể hiện các tiêu chuẩn công nghiệp bên ngoài, bắt buộc sử dụng trong Công ty và, 

do đó, được coi là tiêu chuẩn Công ty 

 

Tiêu chuẩn (Công ty) trong phần này là: 

# C1 Mã số GTIN sẽ được cấp và / hoặc thay đổi theo tiêu chuẩn GS1 thích hợp  

# C2 Mã 'gạch' GS1 Phân loại sản phẩm toàn cầu sẽ được cấp cho tất cả các thương phẩm. 

# C3 Phép đo lường vật lý của sản phẩm cho dữ liệu gốc, kiểm định  hoặc kiểm toán, 

được thực hiện phù hợp với Quy tắc đo bao bì GS1. 

# C4 Quá trình và thủ tục quản lý thông tin tác động đến CFPD sẽ phù hợp với Thể thức chất 

lượng dữ liệu GS1 

# C5 Mô tả thương phẩm 
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Nhóm A: Khung khổ Quản lý dữ liệu khu vực  

 

 

 

Tiêu chuẩn 

# A1 

 

 

 Chính sách CFPD khu vực sẽ được thành lập 

Lý do công 

việc 

Phần lớn các vấn đề chất lượng dữ liệu liên quan đến việc CFPD được quản lý 

trong tổ chức như thế nào. Thiết lập một chính sách khu vực rõ ràng để quản lý 

CFPD mang lại sự rõ ràng và một kế hoạch cơ cấu  để giải quyết vấn đề này. 

Mô tả Chính sách CFPD thông báo cam kết quản lý dữ liệu sản phẩm khách hàng một 

cách chuyên nghiệp trong khu vực và đưa ra các yếu tố riêng của chương trình 

CFPD. 

 

Ban lãnh đạo (quản lý) phải cung cấp bằng chứng cam kết của họ về việc phát triển 

và thực hiện Khung khổ quản lý CFPD bằng cách: 

- Thông báo cho tổ chức tầm quan trọng của việc đáp ứng yêu cầu này 

- Thông báo cho tổ chức các mục tiêu chất lượng dữ liệu hàng năm 

- Thông báo hàng quý tình trạng đo lường chất lượng dữ liệu so với mục tiêu 

 

Cam kết này được đề ra trong chính sách CFPD. Chính sách này sẽ được công bố 

và có sẵn trên toàn khu vực. Nó sẽ là cơ sở của các chương trình địa phương. 

 

Lãnh đạo cao nhất phải cam kết đối với Khung khổ CFPD, các mục tiêu của nó 

và  thực hiện nghiêm khắc. 

 

Tiêu chuẩn này tương tự như tiêu chuẩn ISO 9000 cho chất lượng sản phẩm  

 

Tiêu chuẩn 

# A2 

 

Các quá trình hoạt động và các thủ tục mà tác động đến CFPD sẽ được xác 

định và lập thành tài liệu 

Lý do công 

việc 

Sự rõ ràng của các quá trình và thủ tục tác động đến CFPD là cần thiết để đảm 

bảo rằng các quá trình và thủ tục này hỗ trợ, và phù hợp, với chương trình chất 

lượng dữ liệu 

Mô tả Các quy trình nội bộ CFPD phải được mô tả bao gồm cả việc tạo ra dữ liệu và quá 

trình duy trì các thuộc tính của sản phẩm. Điều này có thể được thực hiện như là 

một phần của việc mô tả việc tạo ra dữ liệu tổng thể và quá trình và thủ tục duy trì.  

 

Quản lý  CFPD xuyên qua nhiều phòng ban chức năng. Một cơ cấu tổ chức rõ ràng 

với chủ sở hữu, trách nhiệm và thủ tục đã được xác định là quan trọng đối với tầm 

nhìn trung và dài hạn về tính vững chắc của dữ liệu chất lượng cao để lưu thông qua 

chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó đảm bảo một mức độ chất lượng nhất định của dữ liệu 

sản phẩm. 
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Tiêu chuẩn 

# A3 

 

Một chương trình cải tiến liên tục  CPFD sẽ được thành lập 

Lý do công 

việc  

Để tránh suy giảm chất lượng dữ liệu các yêu cầu trọng tâm kinh doanh cần phải 

được xem xét và cải tiến liên tục 

Mô tả Chương trình này tương tự như chương trình TPM chạy trong SC. 

Các yếu tố chính của Chương trình cải tiến liên tục là: 

 - Báo cáo thường xuyên KPI Chất lượng dữ liệuđã tiêu chuẩn hóa (xem Phần 4) 

- Xây dựng một “cây tổn thất” (loss tree) trong đó cho thấy tác động và nguyên 

nhân gốc rễ của chất lượng CFPD kém 

- Ưu tiên các nguyên nhân gốc rễ và giải quyết cơ hội lớn nhất bằng một dự án 

cải tiến tập trung với nhóm nhỏ 

- Lộ trình tiến bộ hướng tới kết quả yêu cầu 

- Giao tiếp thành công trong toàn bộ tổ chức 

- Thực hiện chu kỳ cải tiến liên tục bằng cách lặp lại bước trên 

 

Phần liên quan của kinh doanh được đào tạo liên tục trong việc phát triển các kỹ 

năng và năng lực phù hợp để nhận thấy hiệu lực của dữ liệu xấu đối  toàn bộ tổ 

chức và có khả năng cải tiến các quá trình và thủ tục quản lý dữ liệu. 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 

# A4 

 

Chương trình CFPD và Thủ tục CFPD sẽ được xem xét thường xuyên dựa vào 

Thể thức Chất lượng dữ liệu ngành công nghiệp  

Lý do công 

việc 

Xem xét thường xuyên các chương trình và thủ tục CFPD sẽ xác định được 

những lỗ hổng cần phải được giải quyết và sẽ xác định được các khía cạnh của 

chương trình cần sắp xếp lại. 
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Mô tả Xem xét nội bộ sẽ được thực hiện theo những khoảng kế hoạch, ban đầu, không ít 

hơn một lần mỗi năm để xác định xem liệu hệ thống quản lý dữ liệu có phù hợp với 

các sắp xếp đã định, các yêu cầu của tiêu chuẩn này và các yêu cầu của hệ thống 

quản lý chất lượng đã được thành lập bởi tổ chức, và được thực hiện và duy trì một 

cách hiệu quả không. 

 

Các chương trình xem xét phải được lên kế hoạch, thành lập, thực hiện và duy trì 

có xem xét đến tầm quan trọng của các quá trình của hệ thống quản lý dữ liệu và các 

kết quả của lần xem xét trước. 

 

Tổ chức phải thiết lập và duy trì thủ tục xem xét tài liệu đề cập đến: 

  - Trách nhiệm và yêu cầu lập kế hoạch và tiến hành đánh giá, báo 

cáo kết quả và duy trì bản ghi liên quan, 

  - Xác định các chuẩn cứ xem xét, phạm vi, tần số và phương pháp 

 

Tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu bao gồm: 

  Công bố bằng văn bản chính sách quản lý chất lượng dữ liệu và các mục tiêu 

quản lý chất lượng dữ liệu. 

  Sổ tay quản lý chất lượng dữ liệu  

  Các thủ tục được lập thành tài liệu 

 

Bản ghi cần phải được tổ chức đảm bảo việc hoạch định, vận hành và kiểm soát các 

quá trình quản lý chất lượng dữ liệu của nó một cách hiệu quả. 

Tài liệu 

tham chiếu 

bên ngoài : 

Thể thức chất lượng dữ liệu GS1  

 

 

 

 

Tiêu chuẩn # 

A5 

 

Đường lối kiểm toán (audit trail) sẽ được thiết lập cho việc tạo ra hoặc thay đổi bất 

kỳ thuộc tính CFPD nào 

 

 

Lý do công 

việc 

Đường lối kiểm toán cung cấp bản ghi theo thời gian của tất cả các thay đổi 

được thực hiện đối với nội dung thuộc tính. Điều này cho phép xác định những 

thông tin nào là đã có sẵn cho khách hàng tại bất kỳ điểm nào trong thời gian 

và, do đó, hỗ trợ giải quyết vấn đề. 

Mô tả Bản ghi phải được lưu giữ tại chỗ trong các khu vực và OpCo của những thay 

đổi đã làm với các thuộc tính trong phạm vi.  Nó phải bao gồm tên người, hệ 

thống, trong đó thay đổi đã được thực hiện và ngày thực hiện thay đổi. Thông 

thường đường lối kiểm toán  sẽ  tự động có sẵn thông qua các hệ thống cốt lõi 

như SAP. 
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Nhóm B: Quyền sở hữu thuộc tính và các Tiêu chuẩn quản lý 

 

 

Tiêu chuẩn # 

B1 

 

Chủ dữ liệu phải được xác định cho mỗi thuộc tính CFPD 

Lý do công 

việc 

Chủ dữ liệu cung cấp một điểm có trách nhiệm duy nhất về nhập dữ liệu, 

duy trì và độ chính xác của các thuộc tính sản phẩm 

 

Điều này cũng hỗ trợ quá trình cải tiến liên tục bằng cách cho phép phản hồi về 

đo lường chất lượng dữ liệu cho chủ dữ liệu có liên quan. 

Mô tả Đối với mỗi thuộc tính sản phẩm, một chủ dữ liệu được xác định. Quyền sở 

hữu dữ liệu được ghi  trong cơ sở dữ liệu của khu vực và danh sách các chủ 

sở hữu được cập nhật và được tự do truy cập trong tổ chức khu vực 

 

Chủ dữ liệu phải là tên cá nhân có vai trò chức năng xác định.  

 

Chủ dữ liệu chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả người tạo ra dữ liệu hiểu rõ 

các tiêu chuẩn cần phải được thực hiện như thế nào. Chủ dữ liệu có trách 

nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn như mô tả trong tiêu chuẩn # A4. 

 

Chủ dữ liệu có trách nhiệm tiến hành hành động phòng ngừa để tránh nguy cơ 

dữ liệu không chính xác.  Những hành động này bao gồm: 

- Xác định không chính xác dữ liệu và các nguyên nhân của chúng 

- Đánh giá sự cần thiết phải hành động để ngăn chặn sự xuất hiện của dữ 

liệu không chính xác  

- Xác định và thực hiện các hành động cần thiết 

- Lưu giữ bản ghi các kết quả của hành động đã thực hiện 

- Xem xét lại các hành động phòng ngừa đã thực hiện.. 

 

Chủ dữ liệu cũng chịu trách nhiệm thực hiện hành động khắc phục để loại bỏ 

nguyên nhân của dữ liệu không chính xác. Những hành động này bao gồm: 

- Xem xét lại dữ liệu không chính xác (bao gồm cả thông tin phản hồi của người 

sử dụng) 

- Xác định nguyên nhân gây ra không chính xác dữ liệu 

- Đánh giá nhu cầu hành động để đảm bảo rằng dữ liệu không chính xác không 

tái phát 

- Xác định và thực hiện các hành động cần thiết 

- Sửa chữa (khắc phục) dữ liệu trong dữ liệu chính của sản phẩm 

- Ghi là kết quả của hành động đã được thực hiện và 

- Xem xét lại hành động sửa chữa (khắc phục) đã được thực hiện. 
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Tiêu 

chuẩn # 

B2 

 

Một nguồn dữ liệu xác định cho mỗi thuộc tính CFPD (cho một vật phẩm) 

Lý do 

công việc  

Tránh xung đột dữ liệu trong các hệ thống xuôi dòng và quá trình tạo ra các yêu cầu 

(truy vấn) dữ liệu không cần thiết. 

 

Quản lý CFPD hiệu quả và hiệu lực hơn  khi dữ liệu được tạo ra và duy trì trong một 

hệ thống. Khó khăn phát sinh khi có nhiều hệ thống được sử dụng để tạo ra cùng một 

dữ liệu. 

Mô tả Chỉ có một nguồn dữ liệu chính được công nhận là hệ thống lái (driving system) để 

đảm bảo nguồn dữ liệu "tốt nhất" cho Công ty và để tránh hòa trộn dữ liệu giữa hai 

hay nhiều nguồn. 

 

Khi có các hệ thống dữ liệu riêng biệt tồn tại, tổ chức phải đảm bảo rằng những 

thông tin được cung cấp bởi các hệ thống này là phù hợp và một hệ thống được 

xác định là nguồn dữ liệu duy nhất. 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 

# B3 

 

Các thuộc tính CFPD được xác nhận giá trị tại điểm xuất xứ dữ liệu 

Lý do công 

việc 

Giảm thiếu tối đa các biện pháp sửa chữa phía dưới dây chuyền dữ liệu, ở đó chi 

phí sửa chữa (và phức tạp) có khả năng tăng lên. 

Mô tả Khung khổ quản lý dữ liệu cần xác nhận giá trị tối đa ở phía đầu vào dữ liệu. 

Điều này được thực hiện bằng cách kiểm tra đầu vào dựa theo một bộ các quy 

tắc xác nhận giá tri cập nhật. Nếu dữ liệu sản phẩm thay đổi  cần có một thông 

báo được gửi trả lại cho chủ dữ liệu để sửa chữa ngay lập tức. 

 

Chủ dữ liệu, phối hợp với cơ quan thông tin khu vực, xác định các quy tắc được 

áp dụng. Dung sai cần được thiết lập và báo cáo cho bộ phận quản lý. Quy tắc xác 

nhận giá trị được lập thành tài liệu, xem xét lại hàng quý bằng cách quản lý các 

bản cập nhật (quy tắc xác nhận mới và thay đổi). 

 

Các công cụ được phát triển để tạo ra các cảnh báo khi dữ liệu sai được nhập 

vào.  Việc chấp nhận những công cụ này phải có trong tất cả các kế hoạch thực 

hiện khu vực. 

 

Báo cáo  số cảnh báo cho mỗi thuộc tính và tổng số thay đổi cần thiết sẽ được 

phát triển và được sử dụng trên toàn doanh nghiệp. Xem xét lại các báo cáo 

này, và mọi bổ sung cần thiết, là một quá trình cải tiến liên tục (xem tiêu chuẩn 

# A3). 
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Tiêu chuẩn # 

B4 

 

Chủ dữ liệu định kỳ tái khẳng định sự đúng đắn của dữ liệu 

Lý do công 

việc 

Tái khẳng định chắc chắn sự chính xác của dữ liệu để định hướng (lái) việc xem 

xét lại và sửa chữa 

Định nghĩa 

đầy đủ 

Đối với mỗi thuộc tính sản phẩm, chủ dữ liệu phải khẳng định chắc chắn tính chính 

xác của dữ liệu ít nhất sáu tháng một lần. 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn # B5 

 

Kiểm tra dữ liệu mẫu các đo đạc sản phẩm vật lý được thực hiện định kỳ 

(cũng xem  # C4 và định nghĩa KPI) 

Lý do công việc  Bên cạnh báo cáo KPI chất lượng dữ liệu thường xuyên, kiểm tra dữ liệu 

thường xuyên được sử dụng như một phương tiện để nâng cao tính chính 

xác của dữ liệu và tránh các nghi vấn về đo lường. 

Định nghĩa đầy đủ Khu vực phải thiết lập và duy trì một thủ tục đo lường sản phẩm vật chất và 

phát dữ liệu phù hợp với các tiêu chuẩn và khuyến nghị GS1. 

 

Tiêu chuẩn và khuyến nghị GS1 bao gồm: 

Thống kê có liên quan đến cỡ mẫu 

Các phương pháp để đo thuộc tính sản phẩm 

Thiết bị đo 

Địa điểm và điều kiện đo 

Nhân sự để thực hiện các phép đo 

Phương pháp ghi dữ liệu đo lường 

Định dạng kết quả đo lường 

 

Khu vực có thể chọn thực hiện kiểm tra nội bộ hoặc có thể chọn chứng 

nhận bên thứ ba để thực hiện việc kiểm tra theo các thể thức chất lượng 

dữ liệu của GS1. 

 

Cần lưu ý rằng Công ty không ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ đo lường 

của bên thứ ba do bắt buộc bởi khách hàng hoặc bởi  các tổ chức GS1 quốc 

gia.11  

Tham chiếu bên 

ngoài  

Thể thức chất lượng dữ liệu GS1  

Quy tắc đo bao bì GS1  

 

                                                 
11 Chính sách của Công ty đối với việc này được công bố như  là một phần của e-Business của khách hàng, cũng 
có thể tìm thấy trên các trang web mạng nội bộ hỗ trợ các tiêu chuẩn và nguyên tắc này.  
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Nhóm C : Áp dụng các tiêu chuẩn ngành công nghiệp quy định 

 

Tiêu chuẩn 

# C1 

Mã số GTIN sẽ được cấp và / hoặc thay đổi theo các tiêu chuẩn GS1 thích 

hợp 

Lý do công 

việc 

Các mã số GTIN, cũng còn gọi là mã số EAN và mã số UPC, là nền tảng cho 

nhiều ứng dụng kinh doanh quan trọng và các quá trình khác nhau, từ quản lý 

kho hàng, chu kỳ đặt hàng -tới-trả tiền và xuyên suốt tới các điểm bán hàng. 

Mô tả 

 

GTIN 

Mã số Thương phẩm toàn cầu (Global Trade Item Number-GTIN) là một tiêu 

chuẩn công nghiệp toàn cầu để phân định sản phẩm, nó kết hợp các tiêu chuẩn 

phân định sản phẩm UPC và EAN hiện có12.. 

 

GTIN được các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ sử dụng trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu 

và Úc. GTIN được sử dụng trong hầu khắp thị trường châu Mỹ La tinh và đang phát 

triển sử dụng ở châu Á và châu Phi. GTIN được quản lý bởi các tổ chức GS1 địa 

phương. Mã vạch, là vật mang mã số GTIN, được sử dụng trên các thương phẩm 

và vật phẩm.,  

 

Trên các thị trường nơi GTIN đã được chấp nhận, việc sử dụng GTIN là một tiêu 

chuẩn bắt buộc đối với tất cả các thương phẩm và vật phẩm tiêu dùng toàn Công 

ty. 

 

Công ty là người ủng hộ tích cực tiêu chuẩn GS1 và khuyến khích việc sử dụng các 

GTIN trong những thị trường mà hiện thời chưa áp dụng. 

Mô tả của 

tiêu chuẩn 

Mỗi khu vực phải đảm bảo rằng GTIN được phát hành và duy trì theo đúng các tiêu 

chuẩn ngành công nghiệp, như được mô tả trong 'Quy định phân bổ GTIN' đã 

được GS1 xuất bản. 

 

GTIN là số phân định nội bộ cơ bản của một đơn vị tiêu dùng hoặc thương mại 

và phải được xử lý và được lưu trữ trong các hệ thống của Công ty như một 

thực thể tham khảo quan trọng và không chỉ đơn thuần như một thuộc tính vật lý. 

 

Cấu trúc dữ liệu trong các ứng dụng và cơ sở dữ liệu phải có khả năng lưu trữ 

14 chữ số GTIN duy nhất trên toàn cầu. 

Khả năng 

ứng dụng 

Tiêu chuẩn này được áp dụng trong tất cả các nước có sử dụng GTIN. 

Tham chiếu 

bên ngoài  

Quy tắc cấp GTIN  của GS1. 

 

                                                 
12 GTIN là một số nguyên không âm 14 chữ số, Các mã số EAN và UPC được chuyển đổi thành GTIN bằng cách phụ thêm các 
chữ số 0 trên đầu để thành 14 chữ số. 



 
 15 

 

 

 

Tiêu chuẩn 

# C2  

 

Mã “gạch” phân loại sản phẩm toàn cầu (Global Product Classification-GPC 

brick code)  sẽ được áp dụng cho tất cả các thương phẩm. 

Lý do công việc Quá trình Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu  ngành công nghiệp (GDS)  đòi hỏi việc 

sử dụng các mã 'gạch' GPC. Điều này cho phép người mua tìm kiếm loại GDS 

hẹp phù hợp với các yêu cầu của họ. 

Mô tả của 

GPC 

Tiêu chuẩn phân loại sản phẩm toàn cầu (GPC) cung cấp một ngôn ngữ chung  

cho phép định nghĩa các loại và phát triển hệ thống phân cấp sản phẩm. 

 

Nền tảng của GPC là “gạch”, trong đó xác định các nhóm sản phẩm tương tự. 

“Rượu vang” là một ví dụ . “Gạch” có thể được đặc trưng bởi các thuộc tính cụ 

thể cho “gạch”, chẳng hạn như 'màu'. GPC cũng đã duy trì danh sách các giá 

trị được chấp nhận cho các thuộc tính gạch, chẳng hạn như 'đỏ', trắng',hồng”... 

 

Mô tả của 

tiêu chuẩn 

Tất cả các thương phẩm phải được phân loại theo mã gạch GPC thích hợp phù 

hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp, mô tả trong Hướng dẫn truy cập GPC do 

GS1 xuất bản. 

 

Việc sử dụng mã gạch GPC 'null' hoặc 'không phân loại' là không được phép. 

 

Cấu trúc dữ liệu trong các ứng dụng và cơ sở dữ liệu phải có khả năng lưu trữ 

mã gạch GPC 8 chữ số như là một thuộc tính cho mỗi đơn vị tiêu dùng và thương 

mại. 

 

Hiện tại không bắt buộc áp dụng các thuộc tính và các giá trị GPC trong Công ty  

Khả năng áp 

dụng 

Tiêu chuẩn này sẽ áp dụng cho tất cả các vật phẩm được công bố tới mọi quá 

trình đồng bộ hóa dữ liệu bên ngoài, bao gồm, nhưng không giới hạn, trong 

những điều sau: 

 

Giải pháp e-Cat công ty   

Mọi “pool” dữ liệu GS1 quốc gia / khu vực hoặc 

Mọi  “pool” dữ liệu  thuộc sở hữu của nhà bán lẻ 

 

Điều này được áp dụng ngay cả khi các “pool” dữ liệu GS1 quốc gia / khu vực  

hoặc “pool” dữ liệu  thuộc sở hữu của nhà bán lẻ không bắt buộc  sử dụng các 

mã gạch GPC 

Bên 

ngoài 

tham 

chiếu 

Tiêu chuẩn phân loại sản phẩm toàn cầu GS1  - Khái niệm cơ bản GPC 

Tiêu chuẩn phân loại sản phẩm toàn cầu GS1 - Hướng dẫn truy cập GPC  
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Tiêu chuẩn # 

C3 

Đo lường vật lý sản phẩm cho nguồn gốc xuất xứ dữ liệu, kiểm định hoặc kiểm 

toán, phải được thực hiện phù hợp với “Quy tắc đo lường bao bì GS1 để liên kết 

dữ liệu”. 

Lý do công 

việc 

Để đảm bảo chất lượng của dữ liệu về các khía cạnh vật lý của một sản phẩm, 

chẳng hạn như kích thước và trọng lượng, để thông tin đến  khách hàng của 

chúng tôi 

 

Lợi ích phụ thêm cho nội bộ là thông qua cải thiện chất lượng dữ liệu kích 

thước và trọng lượng, sẽ cải thiện hiệu quả trong quản lý hàng tồn kho và tận 

dụng phương tiện vận chuyển. 

Mô tả Sử dụng Quy tắc đo lường bao bì GS1 là bắt buộc đối với tất cả các mặt hàng 

tiêu dùng và thương mại. 

 

Quy tắc này quy định sản phẩm tại các đơn vị, thùng và pallet, cần được đo và 

cân  như thế nào. 

Tham 

chiếu 

bên 

ngoài  

Quy định kỹ thuật chung GS1 Quy tắc đo bao bì (cho Anh quốc). 

Quy tắc đo bao bì để liên kết dữ liệu. 

 

Tiêu chuẩn# 

C4 

Các quá trình và thủ tục quản lý thông tin tác động đến CFPD phải phù hợp với 

Thể thức chất lượng dữ liệu GS1. 

Lý do công 

việc 

Tiêu chuẩn chất lượng chứng nhận dựa trên quá trình sẽ hỗ trợ cải thiện bền 

vững chất lượng dữ liệu sản phẩm tốt hơn là chỉ sử dụng các dịch vụ đo lường 

(thêm chi phí đáng kể và tính phức tạp cho dây chuyền cung cấp của các nhà 

sản xuất). Hơn nữa, một thể thức được ngành công nghiệp thỏa thuận sẽ mang 

lại tính nhất quán cho các yêu cầu của nhà bán lẻ. 

Mô tả Các tiêu chuẩn Công ty # A1 # A4 mô tả ở đây phải được thực hiện phù hợp với 

Thể thức chất lượng dữ liệu của GS1. 

 

Công ty sẽ tiến hành quá trình  chứng nhận công bố13 để xác nhận sự phù hợp 

Tham chiếu  

bên ngoài. 

Thể thức chất lượng dữ liệu GS1  

 

                                                 
13 Tính đến tháng 6 năm 2006, công việc ngành công nghiệp  đang được tiến hành cho phép một phương án 

(lựa chọn) tự chứng nhận, dự kiến sẽ hoàn thành trước khi kết thúc năm nay. 
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Tiêu chuẩn 

# C5 

 

Mô tả thương phẩm  

Lý do công 

việc  

Mô tả thương phẩm là một phương pháp tiếp cận được thiết lập, nhất quán và được 

ngành công nghiệp công nhận để mô tả sản phẩm. Đây cũng là một trong bốn thuộc 

tính bắt buộc để phân định đơn nhất  một tập hợp các dữ liệu liên kết với một GTIN 

như là một phần của quá trình đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu. 

 

Hài hòa hóa Mô tả thương phẩm trong nội bộ, giữa các quốc gia trong khu vực 

làm giảm nguy cơ các bản ghi trùng lặp và việc có sản phẩm giống nhau  với các 

mô tả khác nhau. 

Mô tả Mô tả thương phẩm được tạo ra từ bốn thuộc tính: 

• Nhãn hiệu (bắt buộc) 

• Nhãn hiệu phụ (tùy chọn) 

• Tên Chức năng (bắt buộc) 

• Phương án (tùy chọn) 

 

Nó thay thế Mô tả vật phẩm dài và vừa (Item Description Long and Medium) 

trong các mô hình trước 

 

Hiện tại ngành công nghiệp đang tiến hành xem xét lại tiêu chuẩn này. 

Khả năng 

ứng dụng  

Hiện tại chưa bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn này. 

 

Tuy nhiên, các khu vực được khuyên hãy bắt đầu kết hợp phù hợp với tiêu chuẩn 

này vì nó hiện đang tồn tại để chuẩn bị cho đến khi nó trở thành bắt buộc. Điều này 

là đặc biệt quan trọng trong các quốc gia đang tham gia vào bất kỳ hoạt động đồng 

bộ dữ liệu bên ngoài nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

 

• Giải pháp e-Cát Công ty, 

• Bất kỳ “pool” dữ liệu quốc gia / khu vực GS1 nào, hoặc 

• Bất kỳ “pool” dữ liệu thuộc sở hữu nhà bán lẻ nào. 

Tham chiếu 

bên ngoài. 

Sẽ được tư vấn 

 

4 KPI cho Chất lượng dữ liệu 
 

4.1 Định nghĩa KPI của chất lượng dữ liệu  

 

KPI (Key Performance Index- Chỉ số tính năng chủ chốt) của chất lượng dữ liệu là một biện pháp rất 

đơn giản nó cho phép Công ty theo dõi sự tiến bộ của những cải thiện chất lượng dữ liệu theo thời 

gian. 

 

Chất lượng dữ liệu sẽ được tính ở mức bản ghi (record) dữ liệu)(nơi một bản bản ghi dữ liệu chứa 

thông tin sản phẩm về một GTIN duy nhất) và cho tất cả các thuộc tính bao gồm trong phạm vi của 

chương trình này và chi tiết trong bảng tại mục 2. Điều này mang lại tầm quan trọng như nhau cho 

tất cả các thuộc tính trong-phạm vi trong các bản ghi (record) dữ liệu). 

 

Chất lượng dữ liệu cũng cung cấp trọng lượng bằng nhau tới  tính đầy đủ của một bản ghi (tất cả các 

thuộc tính chứa các giá trị) và tính đúng đắn của một bản ghi (các giá trị trong mỗi thuộc tính là chính 

xác) 
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KPI sẽ được tính như sau theo lệ phần trăm: 

     

Chất lượng dữ liệu =   Số lượng bản ghi sản phẩm không chứa dữ liệu bị thiếu hoặc không chính xác 

Tổng số bản ghi sản phẩm được đo 

 

Như vậy, ví dụ, một KPI chất lượng dữ liệu 70% đo được trên bản ghi dữ liệu 200 sản phẩm sẽ chỉ 

ra rằng có đến 60 bản ghi dữ liệu sản phẩm chứa ít nhất hoặc là một giá trị thuộc tính thiếu hoặc  

một giá trị dữ liệu sai. 

 

Chú thích thêm của người dịch bản tiếng Việt:  

KPI =70% có nghĩa là cứ 100 bản ghi thì chỉ có 70 bản ghi không có sai sót nào, còn lại 30 bản ghi có ít nhất 1 sai sót. Như 

vậy trên 200 bản ghi sẽ có đến 60 bản ghi có ít nhất một sai sót nào đó. 

 

Không cho gia trọng cho tính quan trọng của một sản phẩm hoặc các thuộc tính khác (chẳng hạn 

như giá trị bán hàng) vì vậy chất lượng dữ liệu có thể chỉ đơn giản là tổng hợp tích lũy, bằng bản ghi 

dữ liệu, cho đến quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu. 

 

4.2 Khả năng ứng dụng 

 

Các khu vực sẽ được yêu cầu báo cáo KPI Chất lượng Dữ liệu ở cấp độ quốc gia và khu vực cho tất 

cả các sản phẩm thương mại có sẵn ở các nước đang tham gia vào bất kỳ hoạt động đồng bộ dữ 

liệu bên ngoài nào, bao gồm, nhưng không giới hạn: 

• Giải pháp e-Cat Công ty, 

•      Bất kỳ “pool” dữ liệu quốc gia / khu vực GS1 nào, hoặc 

• Bất kỳ “pool” dữ liệu thuộc sở hữu nhà bán lẻ nào. 

 

Nếu một quốc gia tham gia vào các hoạt động đồng bộ hóa dữ liệu nhưng chỉ cho một tập hợp con 

của sản phẩm thì nó vẫn sẽ được yêu cầu báo cáo chất lượng dữ liệu cho tất cả các sản phẩm 

thương mại có sẵn ở quốc gia đó. 

 

4.3 Tự động đo lường chất lượng dữ liệu và kiểm tra mẫu 

 

Các thủ tục có thể được áp dụng trong các hệ thống khu vực và địa phương mà nó có thể tự động 

đo lường tính đầy đủ của bản ghi dữ liệu sản phẩm và có thể đo lường tính chính xác, trong phạm vi 

các thông số đã định, của giá trị thuộc tính của bản ghi dữ liệu sản phẩm. Người ta cho rằng các khu 

vực sẽ áp dụng các thủ tục như vậy trong các hệ thống cốt lõi của họ để đo lường chất lượng dữ 

liệu. 

 

Các thông số được xác định, nhờ nó tính chính xác của dữ liệu sẽ được đo, sẽ được dựa trên các 

quy tắc cú pháp và logic. Điều này có thể bao gồm, ví dụ, một giá trị chiều cao của một hộp của một 

sản phẩm sẽ là: 

- một số nguyên dương 

- trong phạm vi giữa 5cm và 100cm 

- bằng hoặc cao hơn so với chiều cao của đơn vị tiêu dùng tương đương 

- ít hơn chiều cao của pallet tương đương. 

 

Mặc dù các dữ liệu kết quả có thể được sử dụng như một hướng dẫn đo lường chất lượng dữ liệu 

(và có thể được sử dụng trong các khu vực hoặc quốc gia để đo lường sự cải thiện) nó không thể 

được sử dụng để cung cấp một phép đo thực sự chất lượng dữ liệu. Điều này là bởi vì một giá trị 

thuộc tính có thể vượt qua các kiểm tra xác nhận, nhưng vẫn là không chính xác. Ví dụ, và sử dụng 

các ví dụ trên, các giá trị trong một bản ghi dữ liệu cho chiều cao của một hộp có thể được liệt kê là 

12cm đáp ứng các quy tắc xác nhận, nhưng khi kiểm tra, chiều cao thực tế của hộp này là 15cm. 

 

Để tính toán Chất lượng dữ liệu thực sự, sẽ cần phải  thực hiện.một kiểm toán vật lý đầy đủ tất cả 

các sản phẩm tiếp đó là so sánh với các dữ liệu bản ghi sản phẩm. 
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Nhận ra tính không thực tế của vấn đề này, các khu vực sẽ được yêu cầu nộp kết quả chất lượng 

dữ liệu có thể được dựa trên đo lường tự động kèm theo kết quả kiểm tra mẫu vật lý như mô tả 

trong Tiêu chuẩn B5 #  

 

Do đó, các kết quả sẽ được trình bởi mỗi khu vực cho mỗi nước, sẽ như sau: 

- tổng số bản ghi đang được đo 

 -  số lượng bản ghi sản phẩm không chứa dữ liệu bị thiếu hoặc không chính xác (đo tự 

động) 

-  số lượng đơn vị tiêu dùng và thương mại đã được kiểm tra 

-  số lượng đơn vị  tiêu dùng và thương mại, sau khi kiểm tra, cho thấy  không chính xác 

hoặc không đầy đủ 

 

4.4 Thu thập và báo cáo các KPI 

 

Các khu vực được yêu cầu áp dụng KPI Chất lượng dữ liệu cho tất cả các quốc gia và cho tất cả các 

đơn vị thương mại và tiêu dùng trong khu vực của họ. 

 

4.5 Các phép đo chất lượng dữ liệu 

 

Các khu vực cần xem xét việc sử dụng các phép đo Chất lượng dữ liệu tùy chọn khác để hỗ trợ việc 

xây dựng kiến thức về các vấn đề chất lượng dữ liệu chung và theo dõi sự cải tiến chi tiết hơn. 

 

 

 


