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Специфікація комунікаційного файлу
Таблиця містить специфікацію Inventory Report (INVRPT) у форматі XML для України. Версія 1.1.
Наименование поля
Тип
Формат

Описание

<Document-InventoryReport>

M

<InventoryReport-Header>
<InventoryReportNumber>InventoryRptNo_1</InventoryReportNumber>
<InventoryReportDate>2012-01-31</InventoryReportDate>
<InventoryReportTime>10:00</InventoryReportTime>
<InventoryCreationDate>2012-01-31</InventoryCreationDate>
<InventoryCreationTime>10:00</InventoryCreationTime>
<InventoryPeriodStartDate>2012-01-31</PeriodStartDate>

M
M
M
O
O
O
O

X(35)
CCYY-MM-DD
hh:mm
CCYY-MM-DD
hh:mm
CCYY-MM-DD

<InventoryPeriodStartTime>10:00</PeriodStartTime>

O

hh:mm

<InventoryPeriodEndDate>2012-01-31</PeriodEndDate>

O

CCYY-MM-DD

<InventoryPeriodEndTime>10:00</PeriodEndTime>

O

hh:mm

<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>

M

”O”

<InventoryReport-Parties>
<Buyer>
<ILN>1111111111111</ILN>
<Name>Buyer</Name>
</Buyer>
<CorporateOffice>
<ILN>1111111111111</ILN>
</CorporateOffice>
<Seller>
<ILN>1111111111111</ILN>
<CodeByBuyer>CodeByBuyer_1</CodeByBuyer>

M
M
M
O

[0-9](13)
X(175)

GLN покупця
Ім'я покупця

O
M

[0-9](13)

GLN корпоративного офісу

M
M
O

[0-9](13)
X(70)

<Name>Seller</Name>
</Seller>
<Warehouse>
<ILN>1111111111111</ILN>
</Warehouse>
</InventoryReport-Parties>

O

X(175)

GLN продавця
Код продавця до
системи покупця
Ім'я покупця

O
M

[0-9](13)

GLN складу

M
M[n]
M
M
M
O

N0
[0-9](14)
X(15)

Номер позиції
Штрих-код товару
Код товару у системі
покупця
Код товару у системі продавця
Код товару покупця
Тип товару:
"CU" – споживча
упаковка
"RC" – зворотна тара
Категорія товару
Опис товару
Фактичний запас (QTY+145)
Залишок запасів початку
періоду(QTY+157)
Залишок запасів на
кінець періоду (QTY+158)
Відвантажена кількість
(QTY+12)
Замовлена кількість
(QTY+21)
Поставлена кількість
(QTY+46)

Номер документа
Дата документу
Час документу
Дата створення інвентаризації
Час створення інвентаризації
Дата початку
періоду
інвентаризації
Час початку періоду
інвентаризації
Дата закінчення періоду
інвентаризації
Час закінчення періоду
інвентаризації
Тип документа:
„O” – оригінал

</InventoryReport-Header>

<InventoryReport-Lines>
<Line>
<Line-Item>
<LineNumber>1</LineNumber>
<EAN>1111111111111</EAN>
<BuyerItemCode>123456</BuyerItemCode>
<SupplierItemCode>123456</SupplierItemCode>
<BuyerProductCode>BuyerProductCode_1</BuyerProductCode>
<ItemType>RC</ItemType>

O
O
O

X(15)
X(35)
"CU" | "RC"

<ItemCategory>ItemCategory_1</ItemCategory>
<ItemDescription>ItemDescription</ItemDescription>
<ActualStock>10.000</ActualStock>
<OpeningStockBalance>1.000</OpeningStockBalance>

O
O
M
O

X(15)
X(512)
R3
R3

<ClosingStockBalance>1.000</ClosingStockBalance>

O

R3

<DespatchQuantity>2.000</DespatchQuantity>

O

R3

<OrderedQuantity>1.000</OrderedQuantity>

O

R3

<DeliveredQuantity>1.000</DeliveredQuantity>

O

R3
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Наименование поля

Тип

Формат

Описание

<ReceivedQuantity>1.000</ReceivedQuantity>

O

R3

<DestroyedQuantity>1.000</DestroyedQuantity>

O

R3

<SoldQuantity>1.000</SoldQuantity>
<UnitNetPrice>125.00</UnitNetPrice>
<UnitGrossPrice>125.00</UnitGrossPrice>
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>

O
O
O
O

R3
R2
R2
"PCE" | "KGM"

<InventoryPeriodStartDate>2012-01-31</PeriodStartDate>

O

CCYY-MM-DD

<InventoryPeriodStartTime>10:00</PeriodStartTime>

O

hh:mm

<InventoryPeriodEndDate>2012-01-31</PeriodEndDate>

O

CCYY-MM-DD

<InventoryPeriodEndTime>10:00</PeriodEndTime>

O

hh:mm

O
O
M

[0-9](13)

GLN місця розташування товару

O
M

[0-9](13)

GLN складу

M
M

N0

Всього позицій

</Line-Item>
<Line-Parties>
<GoodsLocation>
<ILN>1111111111111</ILN>
</GoodsLocation>
<Warehouse>
<ILN>1111111111111</ILN>
</Warehouse>
<Line-Parties>
</Line>
</InventoryReport-Lines>
<InventoryReport-Summary>
<TotalLines>1</TotalLines>
</InventoryReport-Summary>

Отримана кількість
(QTY+48)
Знищена кількість
(QTY+65)
Продана кількість
Ціна без ПДВ
Ціна з ПДВ
Одиниці виміру :
"PCE" - штука "
KGM" - кілограм
"MTR" - метр
"MTK" - квадратний метр "LTR" літр
"PR" - пара
"TNE" - метрична тонна
Дата початку
періоду
інвентаризації
Час початку періоду
інвентаризації
Дата закінчення періоду
інвентаризації
Час закінчення періоду
інвентаризації

</Document-InventoryReport>
Процедура відправки документу :
Кожен документ необхідно відправити різними файлами, керуючись правилом один документ для одного файлу.
Способ кодирования:
Документ кодируется в соответствии со стандартом UTF-8.
Типи:
M-обов'язковий
O- Опціональний (на вибір)
C - Умова
[n] – максимальна кількість входжень
Якщо максимальна кількість входжень не дорівнює 0 або 1, максимальна кількість вказується в квадратних дужках. Мінімальна кількість
входжен означає, що поле є обов'язковим.
Формат полів:
Визначає діапазон значень (прийнятний діапазон знаків), точність реальних числових значень:
[A-Z](3) діапазон символів, великі літери від "А" до "Я" Максимальна кількість символів: 3
X(n) діапазон символів, додаткові символи закодовані в шістнадцятковій системі в діапазоні від
"0x20" до "0xFF"; у разі використання знаків ('<', '>' та '&'), або інших кодів у шістнадцятковій системі
з діапазоном від "0x80" до "0xFF", такі поля повинні міститися в розділі CDATA
[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 ціле число
R2 Кількість з точністю до 2 місць після коми (на пр. 23.45) десята частина
відокремлена крапкою
CCYY-MM-DD формат дати ("CCYY" – рік, "mm" – 2 місяць, "dd" – день)
hh:mm формат часу ("hh" – 2 Цифрова частина означає час протягом 24 годин.: 00 – 23, "mm" – 2 цифрова частина за хвилин: 00 – 59)
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