Các thương phẩ m có số đo thay đổ i không nhằ m để bán lẻ – Các thùng
ngoài / palet
1 Các quy tắ c chung về gán mã số và mã va ̣ch
Phầ n này chỉ đề câ ̣p đế n các thương phẩ m không nhằ m để quét ta ̣i quầ y thanh toán
bán lẻ
Các thương phẩ m có thể có số đo thay đổ i hoă ̣c là bởi quá trình sản xuấ t không đảm bảo
mô ̣t cách chắ c chắ n về tro ̣ng lươ ̣ng, cỡ hoă ̣c đô ̣ dài (thân súc vâ ̣t đã chă ̣t đầ u moi ruô ̣t, cả
mô ̣t tấ m pho mát.v.v.) hoă ̣c vâ ̣t phẩ m đươc̣ ta ̣o ra để đáp ứng mô ̣t đơn đă ̣t hàng đă ̣c biê ̣t có
công bố số lươ ̣ng (ví du ̣ đồ dê ̣t đươ ̣c đă ̣t hàng theo mét, thủy tinh đươ ̣c đă ̣t hàng theo mét
khố i).
Phầ n này chỉ đề câ ̣p đế n các thương phẩ m đươc̣ bán, đă ̣t hàng hoă ̣c sản xuấ t theo hê ̣ đo
lường có thể thay đổ i liên tu ̣c. Các thương phẩ m bán theo nhóm riêng và đã đươ ̣c đinh
̣
trước (ví du ̣ theo tro ̣ng lươ ̣ng danh đinh)
̣ đươ ̣c coi là thương phẩ m có số đo cố đinh.
̣
Mô ̣t thương phẩ m phải đươ ̣c coi là có số lươ ̣ng thay đổ i nế u số đo của nó thay đổ i ta ̣i bấ t kì
điể m nào trong chuỗi cung ứng. Ví du ̣: mô ̣t nhà cung cấ p có thể bán và báo giá gà theo các
thùng chuẩ n hóa 15 con mỗi thùng; vì thế mà tro ̣ng lươ ̣ng các thùng sẽ thay đổ i. Khách
hàng, trong ví du ̣ này là nhà bán lẻ, có thể cầ n biế t tro ̣ng lươ ̣ng thực chứa trong mỗi thùng
để tổ chức viê ̣c phân phố i đế n các kho hàng của ho ̣. Trong ví du ̣ này, nhà cung cấ p phải
đánh dấ u thương phẩ m từ nguồ n bằ ng cách sử du ̣ng Mã số toàn cầ u phân đinh
̣ thương
phẩ m (GTIN) có số đo thay đổ i.
Số phân đinh
̣ GTIN-14 với số chỉ là “9” đươc̣ sử su ̣ng để phân đinh
̣ thương phẩ m có số đo
thay đổ i. Viê ̣c thể hiê ̣n thông tin về số đo thay đổ i là bắ t buô ̣c để phân đinh
̣ hoàn hảo mô ̣t
thương phẩ m có số đo thay đổ i đă ̣c thù. Số chỉ là “9” ta ̣i vi ̣ trí đầ u tiên là phầ n không thể
thiế u của GTIN-14.

2 Các số đo thương ma ̣i cầ n đế n để hoàn thiêṇ viêc̣ phân đinh
̣ thương phẩ m có số đo
thay đổ i
Số phân đinh
̣ GTIN-14 phân đinh
̣ thương phẩ m số đo thay đổ i có chú ý tới các thuô ̣c tính
hay đă ̣c tiń h cố đinh
̣ của nó. Để hoàn thành viê ̣c phân đinh
̣ mô ̣t thương phẩ m có số đo thay
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đổ i, viê ̣c thể hiê ̣n chuỗi yế u tố thể hiê ̣n số đo thương ma ̣i là bắ t buô ̣c. Các số đo thương
ma ̣i thích hơ ̣p phu ̣ thuô ̣c vào đă ̣c tính tự nhiên của sản phẩ m. Nó có thể là số lươ ̣ng, tro ̣ng
lươ ̣ng hoă ̣c bấ t kì mô ̣t kích thước nào.
2.1 Số lươ ̣ng thay đổ i (AI 30)
Chuỗi yế u tố này đươc̣ sử du ̣ng nế u số đo thay đổ i của thương phẩ m là số vâ ̣t phẩ m đươ ̣c
chứa đựng. Để ta ̣o mô ̣t mã va ̣ch ngắ n, khuyế n nghi ̣ hãy luôn thêm mô ̣t số chẵn các chữ số
vào trường dữ liê ̣u “số đế m của vâ ̣t phẩ m” bằ ng cách thêm số không ở đầ u khi cầ n. GTIN14 và “số đế m của vâ ̣t phẩ m” phải đươ ̣c nố i vào cùng mô ̣t mã va ̣ch đơn để có hiê ̣u quả cao
nhấ t.
Chú thích: Chuỗi yế u tố này không bao giờ đươ ̣c sử du ̣ng để chỉ số lươ ̣ng chứa trong
thương phẩ m có số đo cố đinh.
̣
2.2 Số đo thương ma ̣i (AI 31nn, 32nn, 35nn, 36nn)
Các chuỗi yế u tố này đươ ̣c sử du ̣ng nế u số đo thay đổ i của mỗi thương phẩ m tương ứng là
tro ̣ng lươ ̣ng, kić h thước, diê ̣n tić h hay thể tić h. Chỉ có thể áp du ̣ng mô ̣t chuỗi yế u tố của
đơn vi ̣ đo đã cho vào mô ̣t vâ ̣t phẩ m đă ̣c thù. Có thể áp du ̣ng mô ̣t vài chuỗi yế u tố vào mô ̣t
vâ ̣t phẩ m đă ̣c thù nế u vâ ̣t phẩ m đó là có sẵn ở cả da ̣ng đơn vi ̣ đo hê ̣ mét và hê ̣ đo lường
Anh. Điề u này có thể áp du ̣ng nế u tro ̣ng lươ ̣ng đươ ̣c thể hiê ̣n bằ ng kg và lb.

3 Các loa ̣i vâ ̣t phẩ m có số đo thay đổ i
Các loa ̣i hay gă ̣p nhấ t đươ ̣c liê ̣t kê như sau:
Loa ̣i

Mô tả vâ ̣t phẩ m

A

Vâ ̣t phẩ m đươ ̣c bán ở khố i lươ ̣ng lớn, không đươ ̣c chia thành phầ n cũng
không đươ ̣c đóng gói trước để bán lẻ, đươ ̣c đă ̣t hàng theo lươ ̣ng và đươ ̣c chuyể n
đi như là thương phẩ m không đươc̣ chuẩ n hóa. Ví du ̣ như cá, hoa quả, rau, dây
cáp, thảm, gỗ, vải .v.v.
Số phân đinh
̣ chỉ rõ vâ ̣t phẩ m là thực thể thương ma ̣i đựng mo ̣i lươ ̣ng sản phẩ m
đã cho và, nế u có thể áp du ̣ng, mo ̣i da ̣ng bao gói. Tro ̣ng lươ ̣ng hay kích thước
sẽ hoàn thiê ̣n sự phân đinh
̣ từng vâ ̣t phẩ m riêng.
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Thương phẩ m đươ ̣c đă ̣t hàng và chuyể n đi theo số lươ ̣ng và đươ ̣c báo giá

B

theo tro ̣ng lươ ̣ng. Các vâ ̣t phẩ m này bao gồ m các vâ ̣t phẩ m to mà sẽ đươ ̣c chia
thành từng phầ n ta ̣i cấ p nhà kho như cả miế ng pho mát, các miế ng thiṭ lơ ̣n
muố i, thân súc vâ ̣t để đem pha và cá, các thùng đựng vâ ̣t phẩ m có tro ̣ng lươ ̣ng
thay đổ i như gà, fi-lê cá, các khúc gia cầ m và các phầ n cắ t làm la ̣nh.
Số phân đinh
̣ chỉ rõ vâ ̣t phẩ m là mô ̣t thực thể đã xác đinh
̣ trước riêng biê ̣t và,
nế u có thể , da ̣ng bao gói. Giá cả hay phép đo sẽ hoàn thiê ̣n sự phân đinh
̣ vâ ̣t
phẩ m.
Sư ̣ kế t hơ ̣p chuẩ n hóa mô ̣t số cố đinh
̣ các thương phẩ m loa ̣i B. Ví du ̣:

C

Thương phẩ m đựng 10 con gà.
Số phân đinh
̣ chỉ rõ thương phẩ m đã đươ ̣c chuẩ n hóa là mô ̣t thực thể và, nế u có
thể , da ̣ng bao gói của nó. Tro ̣ng lươ ̣ng tổ ng của tấ t cả các vâ ̣t phẩ m đươ ̣c chứa
đựng sẽ hoàn thiê ̣n sự phân đinh
̣ thương phẩ m đă ̣c thù đã biế t.
Thương phẩ m đã đươ ̣c chuẩ n hóa với các kích thước có thể cho ̣n, khi viêc̣

D

đánh mã số chuẩ n GS1 để xử lý vô số các biế n thể là không thực tế . Ví du ̣:
các tấ m ván bằ ng gỗ, các thấ m thảm .v.v.
Số phân đinh
̣ chỉ rõ thương phẩ m cơ bản đã đươ ̣c xác đinh
̣ trước. (các) kích
thước có thể áp du ̣ng sẽ hoàn thiê ̣n sự phân đinh
̣ mô ̣t đơn vi riêng.
̣

4 Ví du ̣ về viêc̣ đánh mã số và gán mã va ̣ch các thương phẩ m có số đo thay đổ i
Lưu ý đố i với các ví du ̣:


Để minh ho ̣a, các ví du ̣ có cùng mô ̣t sự thể hiê ̣n, ví du ̣ danh mu ̣c giá, đơn đă ̣t hàng,
sự chuyể n hàng và báo giá.



Mã va ̣ch đươ ̣c dùng là mã GS1-128.

4.1 Ví du ̣ 1: Đươ ̣c bán theo lươ ̣ng lớn – Loa ̣i A


Ví du ̣ này chỉ ra đơn đă ̣t hàng và sự chuyể n đi mô ̣t vâ ̣t phẩ m đươ ̣c bán theo lươ ̣ng
lớn.
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Ca-ta-lô của nhà cung cấ p có mu ̣c: cải bắ p bán theo lươ ̣ng lớn tính bằ ng kilogam.



Đơn đă ̣t hàng là 100 kg. Nó đươ ̣c chuyể n đi trong hai thùng. Mỗi thùng đươ ̣c đánh
dấ u bằ ng GTIN của cải bắ p theo sau là tro ̣ng lươ ̣ng tinh
̣ của các vâ ̣t phẩ m đươ ̣c
chứa đựng.



Hai thùng có thể đươ ̣c lưu trong palet mà bản thân palet có thể đươ ̣c đánh dấ u bằ ng
mã côngtenơ vâ ̣n chuyể n theo sê-ri SSCC thông qua viê ̣c sử du ̣ng AI (00).



Báo giá đề câ ̣p đế n GTIN đã đươ ̣c đă ̣t hàng và chỉ ra tro ̣ng lươ ̣ng tổ ng và giá tiề n
mỗi kg. Tro ̣ng lươ ̣ng đươ ̣c chuyể n đi có thể đươc̣ kiể m tra xác nhâ ̣n theo số đã ghi
trong đơn đă ̣t hàng đó.

Quá trin
̀ h

Mô tả

Chuỗi yế u tố đươ ̣c dùng/ Viêc̣ gán mã
va ̣ch cho vâ ̣t phẩ m

Danh mu ̣c của Cải bắ p không đóng gói bán GTIN 96001234000016
nhà cung cấ p

theo lươ ̣ng lớn tính bằ ng kg

Đă ̣t hàng

100 kg cải bắ p

Vâ ̣n chuyể n

2 thương phẩ m

100 kg  96001234000016

Đơn vị 1: tro ̣ng lươ ̣ng = 42,7 kg

ĐV1: 01 96001234000016 3101 000427

Đơn vi 2:
̣ tro ̣ng lươ ̣ng = 57,6 kg

ĐV2: 01 96001234000016 3101 000576

Nế u vâ ̣n chuyể n theo pa-let

Palet: 00 360012340000000014
01 96001234000023 3101 001003 30 02

Báo giá

GTIN của vâ ̣t phẩ m và tro ̣ng 96001234000016

100,3 kg  đơn giá

lươ ̣ng tổ ng (100,3 kg) + đơn giá mỗi kg.
mỗi kg

4.2 Ví du ̣ 2: đươ ̣c bán theo số lươ ̣ng – Loa ̣i B
Ví du ̣ này chỉ ra đơn đă ̣t hàng và sự chuyể n đi mô ̣t vâ ̣t phẩ m có tro ̣ng lươ ̣ng thay đổ i, đươc̣
bán theo lươ ̣ng và đươ ̣c báo giá theo tro ̣ng lươ ̣ng.


Ca-ta-lô của nhà cung cấ p có mu ̣c: 1 salami
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Đơn đă ̣t hàng là 100 đơn vi ̣đươ ̣c chuyể n đi vào 3 thùng. Mỗi thùng đươc̣ đánh dấ u
với dữ liê ̣u về nô ̣i dung hàng đựng bên trong, đươc̣ thể hiê ̣n như sau
o AI 01 chỉ rõ GTIN có số đo thay đổ i của thùng;
o AI 3101 chỉ rõ tổ ng tro ̣ng lươ ̣ng tinh
̣ của các vâ ̣t phẩ m đươc̣ đựng trong
thùng;
o AI 30 chỉ rõ số đế m các vâ ̣t phẩ m đươ ̣c đựng trong thùng.



Cả ba thùng có thể đươ ̣c lưu trong pa-let mà bản thân palet có thể đươ ̣c gán mã
SSCC, và mô ̣t cách không bắ t buô ̣c, với thông tin về nô ̣i dung của pa-let, đươ ̣c thể
hiê ̣n như sau
o AI 01 chỉ rõ GTIN có số đo thay đổ i của palet;
o AI 3101 chỉ rõ tổ ng tro ̣ng lươ ̣ng tinh
̣ của các vâ ̣t phẩ m đươc̣ đựng trong
palet;
o AI 30 chỉ số đế m các thùng đươ ̣c đựng trong pa-let.



Báo giá đề câ ̣p đế n GTIN và số lươ ̣ng đã đươ ̣c chuyể n đi và chỉ ra tổ ng tro ̣ng lươ ̣ng
tinh
̣ và giá tiề n mỗi kg. GTIN và lươ ̣ng của báo giá sẽ khớp với GTIN và lươ ̣ng
trong đơn đă ̣t hàng.

Quá trin
̀ h

Mô tả

Chuỗi yế u tố đươ ̣c dùng/ Viêc̣ gán mã
va ̣ch cho vâ ̣t phẩ m

Danh mu ̣c của 1 salami ~ 500 g

GTIN 96001234000030

nhà cung cấ p
Đă ̣t hàng

100 salamis

Vâ ̣n chuyể n

3 đơn vi logistic
̣

100  96001234000030

Đơn vi ̣1= 33 salamis, 16,7 kg

ĐV1: 01 96001234000030 3101 000167

Đơn vi ̣2 = 33 salamis, 16,9 kg

30 33

Đơn vi ̣3 = 34 salamis, 17,1 kg

ĐV2: 01 96001234000030 3101 000169
30 33
ĐV3: 01 96001234000030 3101 000171
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30 34
Nế u vâ ̣n chuyể n theo pa-let

Palet: 00 360012340000000021
01 96001234000054 3101 000507 30 03

GTIN của vâ ̣t phẩ m và tro ̣ng 100  96001234000030; 50,7 kg  đơn

Báo giá

lươ ̣ng tổ ng (50,7 kg) + đơn giá giá mỗi kg
mỗi kg

4.3 Ví du ̣ 3: Đươ ̣c bán theo mô ̣t lươ ̣ng đồ ng nhấ t mỗi thùng – Loa ̣i C
Ví du ̣ này chỉ ra đơn đă ̣t hàng và sự chuyể n đi mô ̣t vâ ̣t phẩ m có tro ̣ng lươ ̣ng thay đổ i , đươ ̣c
bán theo mô ̣t lươ ̣ng đồ ng nhấ t và đươ ̣c báo giá theo tro ̣ng lươ ̣ng.


Ca-ta-lô của nhà cung cấ p có mu ̣c: 1 thùng 10 con gà.



Đơn đă ̣t hàng là 3 thùng. Mỗi thùng chuyể n đi đươ ̣c đánh dấ u bằ ng GTIN của
thùng theo sau là tro ̣ng lươ ̣ng tinh
̣ của các vâ ̣t phẩ m chứa bên trong thùng, cu ̣ thể
như sau:
o AI 01 chỉ rõ GTIN có số đo thay đổ i của thùng;
o AI 3102 chỉ rõ tổ ng tro ̣ng lươ ̣ng tinh
̣ của các vâ ̣t phẩ m đươc̣ đựng trong
thùng;



Ba thùng này có thể đươ ̣c lưu trong pa-let mà pa-let này có thể đươ ̣c gán mã SSCC
và, không bắ t buô ̣c, với thông tin về nô ̣i dung của pa-let, đươ ̣c thể hiê ̣n như sau:
o AI 01 chỉ rõ GTIN có số đo thay đổ i của pa-let;
o AI 3102 chỉ rõ tổ ng tro ̣ng lươ ̣ng tinh
̣ của các vâ ̣t phẩ m đươ ̣c đựng trong palet;
o AI 30 chỉ số đế m các thùng đươ ̣c đựng trong pa-let.



Báo giá đề câ ̣p đế n GTIN và số lươ ̣ng đã đươ ̣c chuyể n đi và chỉ ra tổ ng tro ̣ng lươ ̣ng
tinh
̣ và giá tiề n mỗi kg. GTIN và lươ ̣ng của báo giá sẽ khớp với GTIN và lươ ̣ng
trong đơn đă ̣t hàng.

Quá trin
̀ h

Mô tả

Chuỗi yế u tố đươ ̣c dùng/ Viêc̣ gán mã
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va ̣ch cho vâ ̣t phẩ m
Danh mu ̣c của 1 thùng 10 con gà

GTIN 96001234000092

nhà cung cấ p
Đă ̣t hàng

3 thùng

Vâ ̣n chuyể n

3 thương phẩ m

3  96001234000092

Đơn vi ̣1: tro ̣ng lươ ̣ng = 15,5 kg

ĐV1: 01 96001234000092 3102 001550

Đơn vi ̣2: tro ̣ng lươ ̣ng = 14,75 kg ĐV2: 01 96001234000092 3102 001475
Đơn vi ̣3: tro ̣ng lươ ̣ng = 16,25 kg

ĐV3: 01 96001234000092 3102 001625

Nế u vâ ̣n chuyể n theo pa-let

Palet: 00 360012340000000045
01 96001234000092 3102 004650 30 03

Báo giá

GTIN của vâ ̣t phẩ m và tro ̣ng 3  96001234000092; 46,5 kg  đơn giá
lươ ̣ng tổ ng (46,5 kg) + đơn giá mỗi kg
mỗi kg

4.4 Ví du ̣ 4: Thương phẩ m với kích thước có thể cho ̣n – Loa ̣i D
Ví du ̣ này chỉ ra mô ̣t sản phẩ m có thể đươ ̣c mua từ nhà cung cấ p hoă ̣c đươ ̣c bán cho khách
hàng theo đô ̣ dài bấ t kì tính bằ ng mét.


Ca-ta-lô của nhà cung cấ p có mu ̣c: dây cáp T49 đươ ̣c bán theo mét.



Đơn đă ̣t hàng là 150 mét dây cáp. Gói hàng chuyể n đi đươ ̣c gắ n mã GTIN của dây
cáp theo sau là đô ̣ dài thực của dây cáp đã đóng gói.



Báo giá đề câ ̣p đế n GTIN như đã đă ̣t hàng, đươ ̣c chuyể n đi và đô ̣ dài tổ ng.

Quá trin
̀ h

Mô tả

Chuỗi yế u tố đươ ̣c dùng/ Viêc̣ gán mã
va ̣ch cho vâ ̣t phẩ m

Danh mu ̣c của Dây cáp T49 đươ ̣c bán theo GTIN 96001234000115
nhà cung cấ p

đô ̣ dài bấ t kì

Đă ̣t hàng

Mô ̣t thương phẩ m có đô ̣ dài 96001234000115  150 m
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150m
Vâ ̣n chuyể n

Mô ̣t thương phẩ m, 150m

Báo giá

GTIN của thương phẩ m và 1  96001234000115; 150  đơn giá mỗi m

01 96001234000115 3110 000150

lươ ̣ng tổ ng
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