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

/ Date: 2014-03-21

Специфікація комунікаційного файлу – PRODUCTCATALOG (Каталог Продуктів) для
торгової мережі METRO
Каталог Продуктів для формату XML
Назва поля
<Document-ProductCatalogue>
<ProductCatalogue-Header>
<ProductCatalogueNumber>1234567</ProductCatalogueNumber>
<ProductCatalogueDate>2014-01-30</ProductCatalogueDate>
<DocumentFunctionCode>P</DocumentFunctionCode>
<CatalogueCurrency>UAH</CatalogueCurrency>
</ProductCatalogue-Header>
<ProductCatalogue-Parties>
<Buyer>
<ILN>4820000000001</ILN>
</Buyer>
<Seller>
<ILN>4820000000002</ILN>
</Seller>
</ProductCatalogue-Parties>
<ProductCatalogue-Lines>
<Line>
<Line-Item>
<LineNumber>1</LineNumber>
<LineType>1</LineType>

Тип
1
1
M
M

Опис поля

O

X(16)
CCYY-MMDD
”N” ”P”

O

[A-Z](3)

Тип документу: N = не наростаючий
(повний), P = наростаючий (із
доповненням)
Валюта каталогу

1
1
M

[0-9](13)

GLN покупця

1
M

[0-9](13)

GLN постачальника

1
1..n
1
M
M

Номер каталогу
Дата каталогу

O
O
O
O

Номер поля
Тип позиції: 1 = добавлена, 2 =
видалена, 3 = замінена
[0-9](14)
EAN-код, штрих-код
X(18)
Код товару, присвоєний покупцем
X(18)
Код товару, присвоєний
постачальником
X(18)
Код УКТЗЕД
X(70)
Код – ознака імпортованого товару
X(70)
Код послуги ДКПП
X(70)
Код виду діяльності
сільськогосподарського
виробника
X(100)
Назва товару
[A-Z](2)
Код зворотної тари:
"CU" – тара без повернення
"RC" - тара з поверненням
X(50)
Одиниця вимірювання
R2
Ціна однієї одиниці товару без ПДВ
R2
Ставка ПДВ
„S” | „Z” | „E” Код ставки ПДВ

1
M

N0(5)

<EAN>4820000000003</EAN>
<BuyerItemCode>000006</BuyerItemCode>
<SupplierItemCode>000000009</SupplierItemCode>

M
O
O

<ExternalItemCode>000000001</ExternalItemCode>
<ImporterReferenceNumber>16</ImporterReferenceNumber>
<ServiceNumber>1234</ServiceNumber>
<ProductReference>1234</ProductReference>

O
O
O
O

<ItemDescription>towar1</ItemDescription>
<ItemType>CU</ItemType>

O
O

<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
<UnitNetPrice>19.22</UnitNetPrice>
<TaxRate>20.00</TaxRate>
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>
</Line-Item>
</Line>
</ProductCatalogue-Lines>
<ProductCatalogue-Summary>
<TotalLines>1</TotalLines>
</ProductCatalogue-Summary>
</Document-ProductCatalogue>

Формат

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

Загальна к-ть позицій

Кодування: UTF-8.
Важливо надсилати документ не змінюючи послідовність тегів та вказуючи назву тегів з урахуванням регістру.
Типи полів:
M- обов’язкове поле
O- опціональне.
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Формат полів:
[A-Z](3)
X(n)
[0-9](13)
[-0-9](20)
N0(n)
R2(n)
R3(n)
CCYY-mm-dd
hh:mm
1
1..n

великі літери від «A» до «Z»; максимально до 3-х знаків
Текст (шістнадцяти цифрові коди від "0x20" до "0xFF" крім ‘<’, ‘>’ i ‘&’); максимально n знаків
цифри від “0” до “9”; максимально 13 знаків
цифри від “0” до “9” і знак мінус “-“; максимально 20 знаків
integer, максимально n знаків
К-ть із точністю до 2х знаків після коми (23.45)
К-ть із точністю до 3х знаків після коми (23.455)
формат дати ("CCYY" – рік, "mm" – 2 місяць, "dd" – день)
формат часу ("hh" – години у 24 годинному вимірюванні, "mm" – хвилини)
обов’язкове вказання лише 1 раз
від 1 до безкінечності.
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