Specification of the communication file: RETANN-XML – ELECTRONIC CENTER OF DOCUMENTS

Специфікація комунікаційного файлу – RETANN (Акт повернення)
для торгової мережі АТБ-Маркет
Таблиця містить специфікацію Акту повернення для формату XML
Название поля
<Document-Retann>
<Retann-Header>
<RetannNumber>99999999</RetannNumber>
<RetannDate>2014-01-01</RetannDate>
<ReturnDate>2014-03-26</ReturnDate>
<ReturnTime>10:45</ReturnTime>
<Remarks>1</Remarks>
<Reference>
<ContractNumber>DP-654321</ContractNumber>
</Reference>
</Retann-Header>
<Retann-Parties>
<Buyer>
<ILN>4820000000001</ILN>
</Buyer>
<Supplier>
<ILN>4820000000002</ILN>
</Supplier>
<DeliveryPoint>
<ILN>4820000000003</ILN>
</DeliveryPoint>
</Retann-Parties>
<Retann-Lines>
<Line>
<Line-Item>
<LineNumber>1</LineNumber>
<EAN>4820000000004</EAN>
<CodeByBuyer>123</CodeByBuyer>
<ItemDescription>ItemDescription_1</ItemDescription>
<QuantityToBeReturned>3</QuantityToBeReturned>
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
<UnitNetPrice>15.00</UnitNetPrice>
<ReturnReason>ReturnReason_1</ReturnReason>
</Line-Item>
</Line>
</Retann-Lines>
<Retann-Summary>
<TotalLines>1</TotalLines>
<TotalNetAmount>45.00</TotalNetAmount>
<TotalGrossAmount>54.00</TotalGrossAmount>
<TotalReturnWeight>400</TotalReturnWeight>
</Retann-Summary>
</Document-Retann>
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Тип

Формат

Описание поля

1
1
M
M
O
O
O
1
O

X(16)
CCYY-MM-DD
CCYY-MM-DD
hh:mm
X(128)

Номер акта на повернення
Дата акту повернення
Дата повернення
Час повернення
Нотатки

X(70)

Номер договору

1
1
M

[0-9](13)

GLN покупця

1
M

[0-9](13)

GLN продавця

1
M

[0-9](13)

GLN місця доставки

1
1..n
1
M
M
M

N0 X(5)
[0-9](14)
[0-9](13)

M
M
O

X(210)
R3(15)
X(50)

O
O

R2
X(210)

Номер поля
Код EAN
Додаткова ідентифікація
постачальника. Код покупця.
Назва товару
Кількість для повернення
Одиниця виміру
PCE = штука,
KGM = Кілограм
Ціна однієї одиниці продукції без ПДВ
Причина повернення

1
M
O
O
M

N0(5)
R2
R2
X(10)

Кількість полів
Сума без ПДВ
Сумма з ПДВ
Загальна вага повернення

Тип кодування:
Документи кодуються у стандарті UTF-8.
Важливо написання великої та маленької букв у назвах полів.
Типи:
M-обов'язковий
O- Опціональний (на вибір)
Формат полів
[[A-Z](3) великі літери від A до Z; максимально до 3-х знаків
X(n) Текст (шістнадцятицифрові коди від "0x20" до "0xFF" крім '<', '>' i '&');
максимально n знаків [0-9] (13) цифри від "0" до "9"; максимально 13
знаків
[-0-9](20) цифри від "0" до "9" та знак мінус "-"; максимально 20 знаків N0(n) integer, максимально n знаків
R2(n) Кількість з точністю до 2 місць після коми (на пр. 23.45) десята частина відокремлена точкою, максимально n знаків
CCYY-mm-dd формат дати ("CCYY" – рік, "mm" – 2 місяць, "dd" – день)
hh:mm формат часу ("hh" – час у 24 годинному обчисленні, "mm" – хвилини) 1 в точності одна поява
1..n від 1 до нескінченності
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