Specification of communication file: XML Transport Instruction - ELECTRONIC CENTER DOCUMENT HANDLER (ECOD)

Date: 2016-02-16

Специфікація комунікаційного файлу – IFTMIN для торгової мережі Фоззі
Таблиця містить специфікацію Транспортної інструкції
Filed name

Type

<Document-TransportInstruction>

Format

Description

M

<TransportInstruction-Header>
<TransportInstructionNumber>1_1</TransportInstructionNumber>
<TransportInstructionDate>2014-03-10</TransportInstructionDate>
<ExpectedDeliveryDate>2014-03-23</ExpectedDeliveryDate>
<ExpectedDeliveryTime>10:30</ExpectedDeliveryTime>
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>

Номер транспортної інструкції (Формат
повинен відповідати масці XX_XX,
X_XX, X_X)
Дата транспортної інструкції
Очікувана дата доставки
Очікуваний час доставки
Тип документа:
"O" - оригінал;
"R" - заміна

M
M
M
M
M

X(5)
CCYY-MM-DD
CCYY-MM-DD
hh:mm
“O” | “R”

M
M[n]
M

X(3)

<DocumentNumber>PO_123</DocumentNumber>
</Document>
</Reference>
</TransportInstruction-Header>

M

X(35)

<TransportInstruction-Parties>
<Consignor>
<ILN>5412345000013</ILN>
<Name>Firma X</Name>
<StreetAndNumber>Warszawska 15</StreetAndNumber>
<CityName>Wrocław</CityName>
<PostalCode>33-076</PostalCode>
<Country>UA</Country>
</Consignor>
<Consignee>
<ILN>5412345000013</ILN>
<Name>Firma Y</Name>
<StreetAndNumber>Opolska 15</StreetAndNumber>
<CityName>Kraków</CityName>
<PostalCode>33-076</PostalCode>
<Country>UA</Country>
</Consignee>
</TransportInstruction-Parties>

M
M
M
M
O
O
O
O

[0-9](13)
X(175)
X(140)
X(35)
X(9)
X(3)

Відправник
GLN відправника
Назва компанії
Вулиця та номер
Назва міста
Індекс
Країна (UA)

M
M
M
O
O
O
O

[0-9](13)
X(175)
X(140)
X(35)
X(9)
X(3)

Одержувач
GLN Одержувача
Назва компанії
Вулиця та номер
Назва міста
Індекс
Країна (UA)

<Reference>
<Document>
<DocumentType>ON</DocumentType>

<TransportInstruction-Goods>
<GoodsItemDetails>
<GoodsItemNumber>1</GoodsItemNumber>
<PackagingHierarchy>
<PackagingLevel>
<PackageNumber>4.00</PackageNumber>
<PackageType>201</PackageType>

</PackagingLevel>
</PackagingHierarchy>
<Measurements>
<MeasurementItem>
<MeasurementType>TL</MeasurementType>

M
M[n]
M
O
M[5]
M
O

[0-9](5)

N0
“09” | “200” |
“201”

Кількість палет
Тип палет:
"09" - піддон, що повертається;
"200" - палета ISO 0 - 1/2 EURO Pallet;
“201” – палета ISO 1 – 1/1 EURO Pallet

M
M
M

“TL”

<MeasurementDimension>NPP</MeasurementDimension>
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
<MeasurementValue>10.00</MeasurementValue>
</MeasurementItem>
<MeasurementItem>
<MeasurementType>AAE</MeasurementType>

M
M
M

“NPP”
“PCE”
R3

M
M

“AAE”

<MeasurementDimension>AAD</MeasurementDimension>

M

“AAD”
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Тип документа:
“ON” – замовлення на покупку
Номер документа

Measurement type: “TL” – загальна кількість
палет
Measurement dimension: “NPP” – кількість
палет
Одиниця виміру: "PCE" - штука
Значення

Measurement type: "AAE" - тоннаж машини;
Measurement dimension: “AAD” –
загальний тоннаж

Specification of the communication file: RETANN-XML – ELECTRONIC CENTER OF DOCUMENTS
<UnitOfMeasure>TNE</UnitOfMeasure>
<MeasurementValue>1.00</MeasurementValue>
</MeasurementItem>
</Measurements>
</GoodsItemDetails>
</TransportInstruction-Goods>
</Document-TransportInstruction>

M
M

“TNE”
R3

/ Date: 2016-06-09
Одиниця виміру: "TNE" - тонна
Значення (ціле число від 1 до 25)

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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