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Tổng quan về Phân loại sản phẩm toàn cầu (Global Product 
Classification –GPC) 

 

Khái quát  

Hơn 5.000 nhà bán lẻ và nhà cung cấp thành công nhất thế giới đã tạo ra mạng 
Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (Global Data Synchronisation Network-GDSN ®) đó là 
một nền tảng thực hành kinh doanh điện tử thành công của họ. GDSN ® cung cấp 
một môi trường trong đó dữ liệu đáng tin cậy được sắp xếp một cách hợp lý, được 
trao đổi  trong suốt chuỗi cung ứng địa phương, khu vực và toàn cầu. Điều này cho 
phép các đối tác thương mại, trong cùng một lúc, có dữ liệu phù hợp trong các hệ 
thống của họ. 

 

Phân loại sản phẩm toàn cầu  

Phân loại sản phẩm toàn cầu (Global Product Classification-GPC) là hệ thống phân 
loại bắt buộc dựa vào tiêu chuẩn GS1 cho mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu 
GDSN®. Người bán và người mua cần phải nhóm các sản phẩm theo cùng một cách 
trên toàn cầu để đảm bảo hiệu quả đồng bộ hóa dữ liệu trong GDSN ®, ở đó cho phép 
tìm kiếm sản phẩm, xem, và xác nhận, cũng như việc xuất bản và sắp xếp (đối chiếu) 
các thuê bao. Chỉ có các sản phẩm được phân loại theo GPC mới được đăng ký trong 
Registry® toàn cầu (Tổ chức đăng ký toàn cầu) của GS1 . 

 

Lợi ích của GPC 

• Hỗ trợ các chương trình mua hàng bằng cách cho phép người mua chọn trước nhóm 
sản phẩm thích hợp. 

 

Phương thức hoạt động 

GPC là một hệ thống phân loại bốn tầng dựa trên các quy tắc, để nhóm các sản phẩm. 
Bốn tầng là Segment (Khúc), Family (Gia đình), Class (Lớp), và Brick (Gạch) (với các 
thuộc tính). Brick xác định một loại sản phẩm tổ hợp (Mã số thương phẩm toàn cầu ® 
(GTIN ®)) dùng cho một mục đích chung, có hình dạng và vật liệu tương tự nhau, và 
chia sẻ cùng một bộ thuộc tính về loại. 

 

• Cung cấp một ngôn ngữ chung cho quản lý chủng loại do đó đẩy nhanh khả năng 
phản ứng với nhu cầu của người tiêu dùng 

• Loại bỏ các hoạt động dự phòng và cải thiện tính toàn vẹn và độ chính xác của dữ 
liệu sản phẩm, thiết lập, bảo trì  và lập danh mục 

• Có thể tham khảo chéo tới các hệ thống phân loại của đối tác kinh doanh độc quyền 
hiện có.  

• Cho phép sử dụng tiềm năng của hợp nhất dữ liệu điểm bán hàng (Point Of Sale-
POS). 
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GPC là đã có sẵn cho một loạt rộng rãi các loại sản phẩm và đang phát triển liên tục 
để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng GSDN ®. Trong năm 2006, tiêu chuẩn bao 
gồm: 

 

• Nghệ thuật / Thủ công mỹ nghệ / Công việc 
may vá 

• Nội thất gia đình / Nội thất văn 
phòng/đồ gỗ 

• Âm thanh / Hình ảnh / Nhiếp ảnh • Dụng cụ cắt cỏ / làm vươn 

• Ô tô ứng dụng ánh sáng * • Động vật sống * 

• Chăm sóc bé • Dầu nhờn * 

• Làm đẹp / Chăm sóc cá nhân / vệ sinh • Âm nhạc 

• Vật liệu xây dựng * • Phụ kiện cá nhân  

• Camping (cắm trại) • Chăm sóc thú cưng/ Thực phẩm 

• Quần áo • Hệ thống nước 

• Truyền thông • Bảo vệ an toàn – DIY 

• Máy tính • An toàn / An ninh / giám sát * 

• Điện * • Thiết bị thể thao 

• Thực phẩm / Đồ uống / thuốc lá (FBT) • Văn phòng phẩm, Occasional 
Supplies  

• Giày dép • Văn bản / In / Vật liệu liên quan 

• Nhiên liệu * • Công cụ lưu trữ, dụng cụ trợ 
giúp hội thảo  

• Y tế • Công cụ Thiết bị - Cầm tay 

• Thiết bị gia dụng • Công cụ Thiết bị - Năng lượng 

• Chăm sóc nhà cửa (homecare) • Đồ chơi Trò chơi 

• Hàng hóa gia dụng nhà bếp * Có sẵn vào ngày 30, tháng 9 - 
2006 

 

GPC là một phần của hệ thống tiêu chuẩn chuỗi cung ứng của GS1. GPC được phát 
triển và duy trì bởi GS1 theo yêu cầu của cộng đồng người sử dụng. Phí truy cập GPC 
được bao gồm trong lệ phí cho GDSN ® (Mạng Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu GS1) 

Phân loại sản phẩm toàn cầu (GPC) là hệ thống phân loại bắt buộc dựa vào tiêu 
chuẩn GS1 đối với Mạng Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu GS1 (GDSN). Người bán và 
người mua cần phải nhóm sản phẩm theo cùng một cách trên toàn cầu để đảm bảo 
hiệu quả đồng bộ hóa dữ liệu trong GDSN, để cho phép tìm kiếm, xem, và xác nhận 
sản phẩm, cũng như việc xuất bản và sắp xếp (đối chiếu) các thuê bao . Chỉ có các 
sản phẩm được phân loại theo GPC mới được đăng ký trong Registry® toàn cầu (Tổ 
chức đăng ký toàn cầu) của GS1 . 
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Phân loại sản phẩm toàn cầu (GPC) là gì?  

Để đảm bảo sản phẩm được phân loại một cách đúng đắn và thống nhất, GDSN sử 
dụng Phân loại sản phẩm toàn cầu (GPC) GS1, một hệ thống cung cấp cho người mua 
và người bán một ngôn ngữ chung để nhóm sản phẩm theo cùng một cách, ở khắp mọi 
nơi trên thế giới. 

Điều này cải thiện tính chính xác và tính toàn vẹn của dữ liệu của mạng Mạng đồng bộ 
hóa dữ liệu toàn cầu, tăng nhanh khả năng phản ứng của chuỗi cung ứng với nhu cầu 
của người tiêu dùng, và góp phần phá vỡ rào cản ngôn ngữ. Nó cũng tạo điều kiện cho 
quá trình báo cáo các kho chứa (silo) sản phẩm. 

Sơ đồ chính thức (quy chuẩn) GPC và các Thông tin trình duyệt GPC (GPC Browser 
information) được xuất bản bằng tiếng Anh Oxford. Cả hai sơ đồ và  thông tin trình 
duyệt đã được dịch sang các ngôn ngữ khác. 

Nền tảng của GPC là  "Brick" (“gạch”), “brick” GPC xác định các loại  sản phẩm tương 
tự nhau. Sử dụng “brick” GPC như là một phần của GDSN đảm bảo sự công nhận 
chính xác loại sản phẩm trên toàn chuỗi cung ứng mở rộng, từ người bán tới người 
mua. “Brick” có thể được đặc trưng xa hơn bởi các thuộc tính của brick (Brick attribute). 

 

 

Chú thích cho hình vẽ 

Segment Phân đoaṇ Một phân đoạn công nghiệp 
hoặc ngành dọc 

Family Ho ̣ Một phần rộng của một 
segment 

Class Loaị Một nhóm các loại giống nhau 

Brick Gac̣h Các loại sản phẩm giống 
nhau 

Brick Attribute 1 Attribute Value 1 Giá trị thuộc tính 1 

Brick  Attribute 2 Attribute Value 2 Giá trị thuộc tính 2 

http://www.gs1.org/gdsn/gpc/what
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Sử dụng hệ thống phân cấp GPC để tìm Brick 

 

 

Chú thích cho hình vẽ 

An industry Segmentation or vertical Một segment công nghiệp hoặc ngành dọc 

A Broad division of a segment Một phần rộng của một segment 

A group of like categories Một nhóm các loại giống nhau 

Categories of like products Các loại của các sản phẩm giống nhau 

Food, Beverages, Tobaco Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá 

Milk, Butter, Cream, Yoghurts, Cheese,  

Eggs, Substitutes 

Sữa, Bơ, kem, Sữa chua, Pho mai,  

Trứng sản phẩm thay thế 

Milk and Milk substitutes Sữa và sản phẩm thay thế sữa 

Milk and Milk substitutes (Perishable) Sữa và sản phẩm thay thế sữa (dễ hỏng) 

 

Một GTIN, Một Brick 

Một mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) chỉ có thể được cấp một brick. 
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Chú thích cho hình vẽ 

Brick: Milk and milk Substitutes (Perishable) Brick: Sữa và sản phẩm thay sữa (dễ hỏng) 

Brick code Mã Brick 

 

Sử dụng các thuộc tính 

Các brick có thể được đặc trưng xa hơn bằng cách sử dụng các thuộc tính khi cần. 
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Chú thích cho hình vẽ 

Brick Attributes  Các thuộc tính brick  

Brick Attributes Values  Các giá trị thuộc tính brick  

Milk and Milk Substitutes (Perishable) Sữa và sản phẩm thay sữa (dễ hỏng) 

If Animal  Nếu động vật  

Animal Milk  Sữa động vật 

Non Animal Milk  Sữa không động vật  

Unclassified  Không phân loại 

Unidentified  Không xác định   

Organic Claim  Công bố (thành phần) hữu cơ 

Full Fat, Half Fat, Low Fat, Non Fat,  

Reduced Fat,  

Đủ béo, Nửa béo, Béo thấp, Không béo, 

 Giảm béo 

Level of Fat Claim Công bố mức béo 

No, Unidentified, Yes Không, không xác định, Có 

Probiotic Claim Công bố về công nghệ sinh học 

Refrigeration Claim Công bố về làm lạnh 

Can be Refrigerated, Must be 
Refrigerated, 

Có thể đông lạnh, Phải đông lạnh 

Source Nguồn 

Ass, Sheep, Camel, Soya, Fruit, Goat,  

Nut, Vegetable, Mare, Yak, Rice 

Lừa, Cừu, Lạc đà, Đậu tương, Quả, Dê, 

 Hạt quả, Thực vật, Ngựa, Bò, Gạo 

Phạm vi chủng loại  

GPC đã có sẵn cho một phạm vi rộng các chủng loại và đang phát triển liên tục. Vào 
tháng 7 - 2005, tiêu chuẩn GPC của GS1 bao gồm: 

● Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá  

● Đồ gia dụng, Chăm sóc sức khỏe (trong đó có một phần (Chăm sóc sức khỏe), 
Chăm sóc thú cưng, Thực phẩm chó mèo, Chăm sóc bé, Thẩm mỹ, Chăm sóc 
cá nhân và vệ sinh  

● Quần áo, giày dép, Phụ kiện cá nhân  

● Chủng loại đan chéo  

● Hàng hoá Tổng hợp (Đồ gỗ & Nội thất, Đồ dùng nhà bếp, Nhạc cụ, Đồ chơi & 
Trò chơi, Văn phòng phẩm, Audio & Visual, Truyền thông, Máy tính , In & Vật 
liệu tham khảo, Thể thao & Sức khỏe, Nghệ thuật & Thủ công mỹ nghệ, Ngoại 
thất & Cắm trại)  

● Thiết bị, dụng cụ (Hardlines)  

○ DIY(Dụng cụ Cắt cỏ & làm vườn, Vật liệu xây dựng, Phần cứng, Công cụ 
& Thiết bị cầm tay, An toàn & Kho (Storage), Đồ điện, Hệ thống nước; 
Nhiệt, Thông gió, Điều hòa nhiệt độ). 

○ Ôtô, hậu trường 

○ Thiết bị điện gia dụng  
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 Vai trò của GPC trong GDSN là gì? 

GPC cung cấp cho người mua và người bán một ngôn ngữ chung để nhóm các sản 
phẩm theo cùng một cách trên toàn cầu để đảm bảo hiệu quả đồng bộ hóa dữ liệu 
trong Mạng Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (GDSN). GPC tạo thuận lợi cho các quá trình 
sau: 

● Đăng ký vật phẩm  

● Thuê bao (subscription) 

● Xác nhận giá trị (Validation)  

● Tìm kiếm  

● Công bố/ Sắp xếp thuê bao (Publication/Subscription Match)  

 

Chú thích cho hình vẽ 

GDSN Processes enable by GPC GPC tạo thuận lợi cho các quá trỉnh GDSN 

Global Registry Đăng ký toàn cầu 

Register Catalogue Item Danh mục vật phẩm đăng ký 

Catalogue Item Subscription Danh mục thuê bao vật phẩm 

Source Data Pool Pool dữ liệu nguồn 

Recipient Data Pool Pool dữ liệu nhận 

Item Record Bản ghi vật phẩm 

Data Source Nguồn dữ liệu  

Data Recipient Nhận dữ liệu  

Without GPC these processes do not 
work 

Không có GPC các quá trình này không thể hoạt 
động 

 

GPC phù hợp với các tiêu chuẩn GS1 khác như thế nào?    

GPC là một phần quan trọng của gói tiêu chuẩn GS1. Bảng dưới đây cho thấy GPC 
phù hợp với các tiêu chuẩn và quy trình GS1 khác như thế nào. 
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Tiêu chuẩn GS1 Hỗ trợ    Câu hỏi   Ví dụ 

 Tiêu chuẩn   
quá trình  

 Chứng nhận   
GDSN  

  Các quá trình 
GDSN  

Quá trình GDSN là 
gì? 

Xuất bản, Giá trị, Phụ bản, 
Tìm kiếm 

 
 
 
 
 
 
 
GPC  
(Phân loại 
sản phẩm 
toàn cầu)  

Chìa khóa xác 
định thể loại 

 Brick  
(Một GTIN = 
Một Brick) 

 Sản phẩm của tôi 
thuộc về loại sản 
phẩm nào?  

Vitamin & Khoáng sản 

  
 
 
 
Mô tả Thể loại  

 
 
 
 
Các thuộc tính 
brick và các giá 
trị thuộc tính 
brick 

 
 
 
 
Làm thế nào để mô 
tả loại sản phẩm 
của      tôi ? 

Tuổi tiêu dùng= Người lớn 

Nguồn = Thực vật 

Giới Tính hướng tới = Cả 
hai giới 

Phương pháp dùng = uống 

Vitamin & Khoáng chất = 
Kết hợp 

 
Hệ thống thứ 
bậc thể loại 
(category 
Hierarchy) 

 
Segment 
/Family/Classs 

 
Loại của tôi thuộc về 
các yếu tố cấp cao 
hơn nào ?  

Segment = chăm sóc sức 
khoẻ; 
Family = Tăng cường sức 
khỏe ; 
Class = Vitamin, Khoáng 
chất & bổ sung dinh dưỡng 

 
 
 
 
Chìa khóa 
phân định vật 
phẩm  

 
 
 
Phân định duy 
nhất thương 
phẩm 

GLN 
(Mã số địa 
điểm toàn cầu) 

Tôi là ai? "Vitamin 
quốc tế" 

321098765432C 

GTIN 
(Mã số thương 
phẩm toàn cầu) 

Tôi bán cái gì? 
"Vitamin" 

1234567890123C 

TM 
(Thị trường 
mục tiêu) 

Tôi bán nó ở đâu? Châu Âu 

 
 
Thuộc tính 
vật phẩm  

 
 
Trường mô tả 
thương phẩm 

Thương hiệu Thương hiệu của 
sản phẩm của tôi là 
gì? 

Vitamin tốt nhất 

Trọng lượng Trọng lượng tịnh 
của sản phẩm của 
tôi là gì? 

200g 

Tiêu chuẩn 
thông điệp  

  XML / 
EANCOM 

Tôi  phân phối danh 
mục dữ liệu của tôi 
như thế nào ? 

XML 
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GPC và UNSPSC 

Dưới sự chỉ đạo của cộng đồng người dùng, GS1 đưa ra sáng kiến để gắn kết GPC với 
một hệ thống phân loại khác do GS1 quản lý, đó là Mã tiêu chuẩn sản phẩm và dịch vụ 
của Liên Hiệp Quốc  (United Nations Standard Products and Services Code -UNSPSC). 
UNSPSC là một hệ thống phân loại, toàn cầu đa ngành chủ yếu hỗ trợ cho phân tích 
chi tiêu và mua sắm.  

 

GPC-UNSPSC LIÊN KẾT CẬP NHẬT cho Cộng đồng Người dùng 

I - Liên kết giữa mạng Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (GDSN) và tiêu chuẩn phân 
loại đã thỏa thuận  

Một hệ thống phân loại chung, như là một tài liệu tham chiếu phân loại toàn cầu  cho 
các tổ chức người bán và người mua, là thành phần cơ bản mà GDSN dựa trên đó để 
cho phép thông tin xuyên suốt qua mạng. Nó cũng có vai trò hỗ trợ tính toàn vẹn của 
thông tin và các nhu cầu cần được sắp xếp đầy đủ và linh hoạt để kết nối với các tiêu 
chuẩn khác có thể được sử dụng trong một doanh nghiệp / xuyên qua các doanh 
nghiệp – điều này cho phép người dân và doanh nghiệp giao tiếp với nhau bằng cùng 
một ngôn ngữ. 

 

GS1 và GS1 Mỹ mỗi tổ chức quản lý  một hệ thống phân loại phục vụ nhu cầu kinh 
doanh khác nhau: 

Hệ thống phân loại sản phẩm toàn cầu (Global Product Classification system -GPC). 
(Do  GS1 quản lý) 

o Cung cấp một phương pháp phân loại bắt buộc đối với GDSN với chiều sâu và bề 
rộng trên 36 loại- 

o Hỗ trợ các chương trình bán và mua -  tài liệu tham chiếu phân loại toàn cầu. 

o Xác nhận quản lý loại 

o Phát triển và duy trì bởi Văn phòng toàn cầu GS1 ở Brussels 

 

Mã tiêu chuẩn sản phẩm và dịch vụ của Liên hợp quốc(United Nations Standard 
Products and Services Code UNSPSC ®). (Do GS1 US quản lý) 

o Một hệ thống phân loại đa ngành, toàn cầu hỗ trợ chủ yếu là phân tích chi tiêu, mua 
sắm và danh mục (catalogue) 

o Có sự tham gia rộng rãi của khu vực công nghiệp trong 55 segment bao gồm các 
sản phẩm và dịch vụ. 

o Được phát triển bởi UNDP và và được duy trì theo hợp đồng với GS1 US ở 
Princeton, NJ 

  

II – Cái gì dẫn tới  Quyết định Liên kết mà không Tích hợp 

Để cho phép cả hai được sử dụng song song mặc dù cho các mục đích khác nhau và 
để tránh nhầm lẫn, dưới sự lãnh đạo của cộng đồng người sử dụng, GS1 đưa ra một 
sáng kiến để đánh giá tính khả thi của liên kết GPC và UNSPSC ® . 
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Việc đánh giá tập trung vào việc làm thế nào để thiết lập khả năng tương tác đồng 
thời giảm thiểu bất kỳ sự gián đoạn nào đối với những người hiện đang dùng các tiêu 
chuẩn khác. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

Ở một mức độ cao hơn chúng đã liên kết hợp lý, tuy nhiên 

o Các quy tắc hỗ trợ và các cơ chế quản trị là khác nhau 

o Các bộ mã là hoàn toàn khác nhau 

o Chỉ có 16%- đơn vị là tương ứng một-một giữa Commondity (hàng hóa)UNSPSC 
®  và các Brick GPC. 

o  UNSPSC không đủ phần tử cho GDSN bởi vì nó được thiết kế để phân loại ở 
mức độ cao cho sản phẩm và dịch vụ. 

o Trên 85% Hàng hóa không có định nghĩa 

o Không có các thuộc tính (những yếu tố để tiếp tục xác định các đơn vị thứ bậc) 

 

Việc tích hợp (hai hệ thống) sẽ đòi hỏi nỗ lực và chi phí đáng kể và sẽ dẫn tới   những 
thay đổi lớn về cấu trúc 

o  không được những người sử dụng các hệ thống hiện thời tán thành. 

o GS1 Mỹ không sở hữu bộ mã  UNSPSC và do đó không có quyền để tích hợp 

Mỗi giải pháp phục vụ những mục đích khác nhau (với một số chồng chéo) . Và mỗi 
chúng có một vai trò nhất định. Ánh xạ (mapping) liên kết đã được thiết lập: 

o Khả năng cộng tác cho cả hai cộng đồng người dùng 

o Truy cập lẫn nhau giữa  hai bộ mã 

o Nâng cấp phát triển  GDSN, Quản lý thể loại, Lập danh mục và Quản lý chi tiêu 

o Cho phép Hệ thống phân loại GS1 đóng vai trò vị trí chiến lược với các bên thứ 3 
khác như CEN, ISO, Tổ chức Hải quan Thế giới,NATO,eCl @ ss v.v... 

 

Tóm lại, người ta đã quyết định  GPC và UNSPSC sẽ chạy song song và riêng biệt 
trong khi vẫn duy trì khả năng tương tác. GPC sẽ vẫn giữ nguyên là nơi cung cấp độ 
sâu phân loại cần thiết cho GDSN. Cả hai cộng đồng người sử dụng có quyền truy 
cập vào các hệ thống khác nhau mà không cần phải đầu tư công sức trong việc lập 
ánh xạ của riêng của họ. GS1 sẽ phát hành một công cụ ánh xạ truy cập web bằng 
tiếng Anh và có thể sau này bằng một số ngôn ngữ khác và vẫn cam kết duy trì sự 
liên kết này trong tương lai vì những nhu cầu của cộng đồng toàn cầu của chúng ta. 

 

III-Làm thế nào để thêm các lĩnh vực mới vào GPC /GDSN và thực hiện các thay 
đổi trong UNSPSC.  

 GPC  được hỗ trợ bởi quá trình  GSMP.  Yêu cầu thay đổi sẽ tạo ra một quá trình 
phát triển GPC trên cơ sở của UNSPSC và các hệ thống có liên quan khác như 
GMDN và các hệ thống khác 

 

Mọi thay đổi cần thiết cho UNSPSC được các thành viên của UNSPSC trình lên  
thông qua  GS1 US / các quá trình xây dựng các tiêu chuẩn UNSPSC thường xuyên 
hàng năm. 
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IV-Các bước tiếp theo (Các nội dung dưới đây có lẽ đã làm xong từ năm 2008 đến 
nay) 

•     Liên kết dựa trên một Biên bản ghi nhớ giữa GPC & UNSPSC, xúc tiến 
và truyền thông chung CY Q3'08 

• Giáo dục và Đào tạo CY Q4'08 

• Công cụ ánh xạ có sẵn CY Q4'08 

• Xây dựng các nghiên cứu trường hợp kết hợp với GCI CY Q1'09 

• Xem xét lại chiến lược các tiêu chuẩn phân loại khác CY Q2'09 

•  Dịch đang thực hiện 

• GS1 duy trì bản đồ (ánh xạ) đang thực hiện 

• Mở rộng GPC cho GDSN: đang thực hiện 
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GPC:  Bắt đầu  

Khám phá làm thế nào để truy cập trực tuyến các sơ đồ GPC, xác định Brick GPC của 
bạn và chắt lọc tất cả các thông tin liên quan để giao tiếp với các đối tác thương mại 
của bạn. 

Hướng dẫn này cho bạn thấy 9 bước đơn giản, bạn cần phải làm theo: 

1. Tới trang web các tiêu chuẩn GS1  

2. Tìm các sơ đồ GPC đã được công bố  

3. Chọn Segment nơi mà sản phẩm của bạn có thể được tìm thấy  

4. Mở hoặc tải về các file  

5. Tìm kiếm các hệ thống phân cấp và các định nghĩa brick để tìm brick của bạn  

6. Xác định địa điểm (vị trí) định nghĩa Brick GPC  

7. Xem lại định nghĩa Brick của GPC để khẳng định sản phẩm của bạn rơi vào thể loại  này  

8. Ghi lại các thông tin sẽ được yêu cầu để đồng bộ hóa dữ liệu  

9. Sử dụng / áp dụng thông qua các hệ thống nội bộ của bạn hoặc pool dữ liệu đã chọn  

Bước 1: Tới trang web các tiêu chuẩn GS1 

● Vào  / gsmp /  

● Click vào Technical trong thanh màu xám chuyển hướng về phía bên tay trái 
của trang  

Bước 2: Tìm các sơ đồ GPC đã được công bố 

● Click vào" "View Global Product Classification (GPC) standards”  

Bước 3: Chọn Segment nơi mà sản phẩm của bạn có thể được tìm thấy 

● Từ danh sách các tiêu chuẩn GPC đã công bố, xác định các ngành hoặc loại có 
liên quan. Ví dụ, đối với sữa tươi chọn "Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (FBT)"  

Lưu ý: Nếu bạn có khó khăn trong việc xác định một Segment thích hợp, hãy 
chọn Sơ đồ công bố kết hợp. Ở đó có chứa tất cả các Segment đã được công bố. 
Bạn có thể sử dụng nó để tìm kiếm các Brick có liên quan. 

Bước 4: Mở hoặc tải về các file 

● Từ danh sách này, chọn các file và tải về (tất cả các file trong một file Zip có 
chứa các file  XML, Excel và Word có liên quan).  

Bước 5:  Tìm kiếm các hệ thống phân cấp và định nghĩa Brick để tìm brick của 
bạn 

Có hai cách để tìm thấy brick của bạn trong file Excel: sử dụng bộ lọc (filter)hoặc chức 
năng tìm kiếm (find function). Hãy chắc chắn rằng bạn đang làm việc trên bảng phân 
loại thuộc tính 

Sử dụng bộ lọc 

● Nếu bộ lọc không được hiển thị, đi vào Data> Filter> AutoFilter.  

● Click vào mũi tên bộ lọc ở phía trên cùng của cột Mô tả Brick (Brick Description) 
và chọn Mô tả Brick có liên quan từ danh sách duy nhất.  

http://www.gs1.org/gdsn/gpc/start#1
http://www.gs1.org/gdsn/gpc/start#2
http://www.gs1.org/gdsn/gpc/start#3
http://www.gs1.org/gdsn/gpc/start#4
http://www.gs1.org/gdsn/gpc/start#5
http://www.gs1.org/gdsn/gpc/start#6
http://www.gs1.org/gdsn/gpc/start#7
http://www.gs1.org/gdsn/gpc/start#8
http://www.gs1.org/gdsn/gpc/start#9
http://www.gs1.org/gsmp/
http://www.gs1.org/gsmp/kc/gpc
http://www.gs1.org/gsmp/kc/gpc
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● Xác định và lưu ý tới Mã Brick và Mô tả Brick (Brick Code and Brick Description). 
Ví dụ, đối với sữa tươi Mã Brick là "10000025" và mô tả Brick "Sữa và SP thay 
thế Sữa (dễ hỏng)".  

 Sử dụng chức năng tìm kiếm 

● Chọn cột 'Mô tả Brick'   

● Nhấn Ctrl + F để đưa lên hộp thoại tìm kiếm  

● Gõ  từ khóa (ví dụ, "Milk"), thay đổi 'Tìm kiếm: từ "theo Hàng"(by Row) đến "theo 
Cột"(by Column) và nhấn vào nút “Tìm tiếp theo” (Find Next)  

● Xác định và lưu ý tới Mã  Brick và Mô tả Brick. Ví dụ, đối với sữa tươi Mã Brick 
là "10000025" và Mô tả Brick là "Sữa và SP thay thế Sữa (dễ hỏng)"  

Lưu ý: Hiện nay, có hai brick đặc biệt nằm trong một Segment chéo. Những brick 
này chỉ nên được sử dụng như là một phương sách cuối cùng: 

1. Đi xuyên qua các Gói Segment khác nhau: đối với các gói khác nhau có chứa các 
vật phẩm (mục) đi qua các Segment và không thể đặt vào một Segment nào 

2. Phân loại tạm thời : đối với các sản phẩm chưa được phát triển (chưa có) trong sơ 
đồ GPC 

Bước 6: Xác định địa điểm định nghĩa Brick GPC 

Quay lại trang web của GPC và chọn Bảng Thông tin có liên quan (dạng PDF). Ví 
dụ, đối với "Sữa và các sản phẩm thay thế sữa (dễ hỏng)" chọn Bảng thông tin 
"Sữa, bơ, kem, sữa chua, pho mát, trứng và Sản phẩm thay thế"  (định dạng PDF).  

Có hai cách để tìm brick của bạn trong file PDF này: sử dụng Bookmarks hoặc Find 
function. 

Sử dụng Bookmarks  

Mở PDF và click vào tab bookmark để di chuyển qua tài liệu dễ dàng hơn  

Tim qua các bookmark và click vào Brick Code và Brick Description phù hợp  

 Sử dụng Find function 

Nhấn Ctrl + F và nhập Brick Code (ví dụ, "10.000.025") vào trong hộp thoại xuất  
hiện  

Click vào nút Next để xác định vị trí văn bản (text)  

Bước 7: Xem lại định nghĩa Brick GPC để khẳng định sản phẩm của bạn rơi vào 
loại này  

Đọc định nghĩa Brick và khẳng định rằng sản phẩm của bạn đáp ứng các tiêu chí 
này.  

Nếu vậy, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Nếu không, xem xét các định nghĩa của 
những brick khác thuộc lĩnh vực này. Đối với "sữa", bạn có thể nhìn vào Sữa và Sản 
phẩm thay thế Sữa (Shelf Stable -Kệ ổn định hoặc Frosen-đông lạnh)  

Lưu ý: Nếu bạn yêu cầu thông tin thuộc tính GPC, nó có thể được tìm thấy bên 
dưới định nghĩa Brick GPC. Cần đi theo một quá trình tương tự để xác định 
thông tin nào liên quan đến sản phẩm của bạn. 
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Bước 8: Ghi lại các thông tin sẽ được yêu cầu để đồng bộ hóa dữ liệu 

Cả mã và mô tả Brick GPC  đều cần thiết để đồng bộ hóa dữ liệu  Ghi lại thông tin 
này cho mỗi sản phẩm của bạn. Xem lại định nghĩa Brick GPC để xác nhận sản 
phẩm của bạn rơi vào thể loại này.  

Nếu thuộc tính được yêu cầu, lưu ý bốn yếu tố cho mỗi thuộc tính. Ví dụ:  

○ Mã loại thuộc tính GPC (GPC Attribute Type Code) - 20000142  

○ Mô tả loại thuộc tính GPC (GPC Attribute Type Description) - hữu cơ  

○ Mã giá trị thuộc tính GPC (GPC Attribute Value Code )- 30002960  

○ Mô tả giá trị thuộc tính GPC (GPC Attribute Value Description) – 
NO(không) 

Bước 9: Sử dụng thông tin thông qua các hệ thống nội bộ của bạn hoặc pool dữ 
liệu đã chọn 

Một khi bạn đã xác định thông tin GPC sẽ được sử dụng, thì bạn hoặc thêm nó vào 
thông tin sản phẩm nội bộ của bạn hoặc cung cấp nó khi bạn gửi thông tin sản 
phẩm của bạn đến pool dữ liệu đã lựa chọn của bạn để đồng bộ hóa dữ liệu . 

 

Hãy truy câp̣ mục hỏi đáp để biết thêm thông tin về các câu hỏi thường găp̣ về GPC 

 

 

http://www.gs1vn.org.vn/default.aspx?portalid=17&tabid=390

