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Introducere

l

l

l

l

Acest ghid are ca obiectiv sã furnizeze lectorului o informaþie exhaustivã asupra 
schimburilor electronice profesionale denumite schimburi Business-to-Business (B2B). 
Sunt descrise aici diferitele tehnici care pot fi utilizate pentru a realiza aceste schimburi, 
ca ºi limitele ºi avantajele lor.

Schimburile electronice profesionale sau ”între profesioniºti” sunt activitãþile 
necesare schimbului de date între sistemele de informare ale diferitelor entitãþi juridice ºi 
aceasta fãrã intervenþia umanã. Prin extensie, lucrarea trateazã ºi interfeþele 
electronice care-i sunt necesare pentru a  pune la punct procedura de comunicaþie cu un 
partener care nu integreazã datele direct în sistemul sãu informatic, ci foloseºte Web 
EDI sau mediul pieþelor electronice.

Acest ghid se adreseazã:

conducãtorilor de întreprinderi care doresc sã înþeleagã mizele schimburilor 
electronice profesionale;
ºefilor de proiecte e-business pentru o vedere sinteticã ºi strategicã asupra 
tehnicilor utilizabile ºi etapelor pentru punerea în lucru;
consultanþilor în materie de soluþii EDI;
echipelor de dezvoltare, în faza de luare la cunoºtinþã asupra domeniului, 
pentru a le permite o vedere de ansamblu asupra tehnologiei disponibile în 
prezent.

EDI, adicã schimbul de date informatizate de la calculator la calculator utilizând un 
limbaj normalizat, o reþea cu valoare adãugatã (VAN) ºi un traductor, reprezintã soluþia a 
peste 70% din tranzacþii în þãrile dezvoltate. Aceastã situaþie s-a constatat în domeniile 
distribuþiei de produse de consum, construcþiei de automobile, electronicii sau al 
industriei chimice. Istoria recentã a distribuþiei mondiale aratã, dacã mai era nevoie, cã 
lideri sunt cei care au ºtiut sã exploateze cel mai bine tehnologiile de informare pentru 
distribuþia fizicã a produselor ºi, în particular, schimburile electronice cu partenerii lor. O 
parte din succesul marilor distribuitori îºi gãseºte sursa în punerea în lucru a acestor 
tehnici.

Noile tehnologii ale Internetului, departe de a repune în cauzã EDI, aduc 
componente esenþiale la generalizarea sa la un numãr mai mare de utilizatori. Toate 
întreprinderile, de la cele mai mari la cele mai mici, vor putea sã profite de aceste 
câºtiguri de productivitate pentru a consacra mai mult timp activitãþii lor de bazã.
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1. Pentru ce comerþul electronic?

l

l

l

Comerþul electronic constituie astãzi termenul care înseamnã utilizarea noilor 
tehnologii ale informaþiei în relaþiile de afaceri, fie cã este vorba de difuzarea de 
informaþii asupra produselor ºi serviciilor, fie cã este vorba de vânzarea ºi cumpãrarea 
on line la particulari sau profesioniºti sau de realizarea de tranzacþii comerciale între 
întreprinderi.

În general, comerþul electronic îl identificãm sub trei mari forme:

B-to-B (B2B), schimburi între profesioniºti;
B-to-C (B2C), schimburi între profesioniºti ºi particulari (consumatori);
B-to-A (B2A) schimburi între profesioniºti ºi administraþie.

Cu toate cã schimburile între întreprinderi ºi administraþie sunt avute în vedere, 
aceastã lucrare este consacratã, predominant, schimburilor Business-to-Business.

Prima mare aplicaþie de tip B-to-B a constituit-o EDI, a cãrui punere în lucru a 
început din anii 1980, în sectoare ca distribuþia de mãrfuri ºi producþia de automobile. 
Dupã cifrele furnizate de UN/CEFACT, numãrul de întreprinderi utilizatoare se ridicã 
astãzi la un milion.

Mai recent, fenomenul Internet a pus în luminã posibilitãþile oferite de tehnologiile 
informaþiei pentru particulari (fie cã sunt consumatori fie cã sunt utilizatori). Faþã de 
speculaþiile suscitate de aplicaþiile Internet B-to-C, nu a mai rãmas de zis decât cã 
aplicaþiile se situeazã în prelungirea relaþiilor Business-to-Business ºi cã ele pot fi 
evocate în cadrul acestei lucrãri.

Comerþul electronic s-a nãscut din necesitatea de a scurta ciclurile ºi de a reduce 
sarcinile care nu creazã valoare în întreprindere. Exemplul din figura 1.1 dã o idee 
asupra câºtigurilor de timp ºi eforturi realizate în pregãtirea unei comenzi.

   Prelucrare tradiþionalã 

Sarcinã Duratã

 

 
Preluarea comenzii
 
Editare

 
 
Împachetarea

 
Plecare Curier 

 

Dirijare poºtalã
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Preluarea comenzii
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Prelucrare     EEP
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Preluarea comenzii

Prelucrare 
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Telerecepþie Ziua Z
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Figura 1.1: Exemplu pentru câºtigul de timp în prelucrarea unei comenzi
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Exemplul pune în evidenþã un câºtig de 4 zile în medie pentru parcursul unui 
document, ceea ce are un impact evident asupra nivelului stocurilor ºi imobilizãrilor 
financiare asociate; teletransmisia permite suprimarea sarcinilor administrative de 
expediþie (francarea, pregãtirea, punerea în plic), dar ºi sarcinile de preluare a datelor la 
receptorul mesajelor, ca ºi toate erorile care pot fi generate de aceastã preluare de date. 
Complementar, schimburile electronice între profesioniºti permit sã se câºtige timp 
preþios în dirijarea ºi prelucrarea informaþiilor.

Schimburile electronice între profesioniºti sunt instrumente eficace pentru a 
reorganiza procesele de schimb în domeniul circulaþiei informaþiei. Pentru punerea lor în 
lucru, este necesar ca partenerii sã se punã de acord asupra conþinutului, forma ºi 
mijloacele permiþând aceste schimburi. Aceastã armonizare este posibilã prin apelarea 
la norme ºi standarde recunoscute.

Un proiect de schimburi electronice între profesioniºti este multidisciplinar. El 
solicitã nu numai o angajare a conducãtorilor, ci ºi a responsabililor diferitelor servicii 
cuprinse în domeniile administrative, comerciale, logistice sau tehnice. Aceastã 
participare activã este necesarã pentru cã introducerea schimburilor electronice între 
profesioniºti modificã organizarea întreprinderii ºi relaþiile cu partenerii ei.

Schimburile electronice între profesioniºti implicã toate fluxurile de date schimbate 
de întreprindere cu partenerii sãi.

Figura 1.2: Domenii de aplicare a schimburilor electronice profesionale

Clienþi Furnizori

Întreprindere
Prestatori
logistici

Salariaþi

Organisme
sociale

Stat: Fisc

Bãnci

Fluxul materialelor sau serviciilor

Fluxul financiar

Fluxurile de date sunt reflectarea administrativã a fluxului de produse sau de 
servicii ºi a fluxurilor financiare schimbate cu partenerii.
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Scenariile urmãtoare dau o vedere generalã asupra informaþiilor schimbate cu 
fiecare tip de partener.

Identificarea întreprinderii/Locaþie
Catalog de articole

Tarife-devize
Previziuni de vânzãri

Identificarea clientului/Locaþie

Comanda
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Figura 1.3: Informaþii schimbate de întreprindere cu clienþii sãi
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Figura 1.4: Informaþii schimbate de întreprindere cu furnizorii sãi
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Figura 1.5: Informaþii schimbate de întreprindere cu furnizorii de servicii logistice
ºi de transport
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Figura 1.6: Informaþii schimbate de întreprindere cu cei care executã fabricaþia
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Figura 1.7: Informaþii schimbate de întreprindere cu bãnci ºi organisme financiare

Ordin de virament
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2. Mizele

2.1 Avantajele organizaþionale

fluxurile de date sunt integrate în sistemul de informare

q

q

Costurile directe

Motivaþiile întreprinderii de a pune la punct un sistem de schimburi electronice pot fi 
diferite dupã mãrimea sa, sectorul de activitate, implicarea partenerilor.

În toate cazurile, un sistem de schimburi electronice între profesioniºti poate sã 
ofere avantaje operaþionale, ca ºi avantaje concurenþiale ºi comerciale semnificative. 
Aceste avantaje sunt legate de dematerializarea schimburilor. Pentru întreprinderi, 
mijloacele de punere în lucru vor fi proporþionale cu avantajele aºteptate.

De o manierã foarte vizibilã, schimburile electronice profesionale oferã avantaje 
importante în funcþionarea internã a întreprinderii. Aceste avantaje sunt obþinute din plin 
atunci când  ºi, în consecinþã, 
când procesele organizaþionale au fost revãzute.

Schimburile electronice între parteneri reduc considerabil ciclurile 
”comandã/livrare” ºi ”facturare/platã”. Ele permit o diminuare a stocurilor de siguranþã ºi 
o mai bunã gestiune a mijloacelor financiare. Suprimarea intervalelor de timp poºtale, ca 
ºi suprimarea timpilor de culegere a datelor permit a se câºtiga pânã la trei zile în 
procesul de aprovizionare.

Punerea la punct a schimburilor electronice permite ameliorarea preciziei în 
urmãrirea articolelor ºi trasabilitatea produselor, servind ca bazã pentru automatizarea 
anumitor operaþiuni, de exemplu, la recepþia mãrfurilor.

O consecinþã directã a punerii la punct a schimburilor electronice o constituie 
reducerea costurilor administrative. Importanþa economiilor realizate este proporþionalã 
cu volumele de fluxuri dematerializate ºi cu automatizarea prelucrãrilor care au fost 
puse în lucru, mai ales prin integrarea mesajelor în sistemul de informare.

Reducerea timpilor de introducere a datelor este unul din avantajele recunoscute 
universal de utilizatorii de schimburi electronice. De aceastã reducere se beneficiazã 
atât la furnizor cât ºi la clientul sãu; unul diminueazã timpul sãu de introducere a 
comenzii, altul pe cel al facturilor sale.

Schimburile electronice permit înlocuirea timpului de introducere manualã cu un 
timp de control al informaþiei schimbate, care este de zece ori mai redus. În distribuþia 
produselor proaspete, spre exemplu, preluarea comenzilor pentru 500 magazine 
necesitã douãsprezece ore; acest timp este redus la zece minute datoritã integrãrii 
automate a datelor în aplicaþia de gestiune comercialã ºi la douã ore pentru validarea 
acestor comenzi.

 de distribuþie a informaþiei: editare, punere în plic, francare, 
arhivare, prin EDI, suferã o diminuare substanþialã. De asemenea, scad costurile 
indirecte prilejuite de erorile de preluare ºi extragere a datelor, care, în mod obiºnuit, au 
o ratã medie de o eroare la 500 caractere preluate. Dupã cum este cunoscut, litigiile  din 
cauza erorilor pur administrative în comerþ se cifreazã la peste 10% din tranzacþii.
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Integrarea automatã a datelor asigurã fiabilitatea informaþiei din momentul 
iniþializãrii tranzacþiei ºi de-a lungul întregului circuit administrativ, de la comandã pânã 
la platã, fiind suprimate toate riscurile de litigii datorate erorilor de preluare ºi de 
interpretare.

Utilizatorii constatã o reducere a litigiilor pentru tranzacþiile tratate prin schimbul 
electronic ºi ameliorarea trasabilitãþii, atât la nivelul fluxurilor fizice cât ºi la cel al 
fluxurilor de informaþie.

De fapt, trasabilitatea în schimburile electronice are impact la toate nivelurile:
trasabilitatea documentelor care însoþesc o tranzacþie;
trasabilitatea unitãþilor logistice în lanþul de transport;
trasabilitatea unitãþilor consumator printr-un marcaj la sursã sub formã de cod 
de bare ºi utilizarea, dacã este necesar, a numãrului de lot ºi/sau a numãrului de 
serie pe ansamblul lanþului ”aprovizionare/producþie/livrare”.

 
Schimburile electronice furnizeazã avantaje concurenþiale semnificative pentru 

întreprinderile care le utilizeazã: simplificarea schimburilor, aport de servicii 
suplimentare sau fidelizarea partenerilor sunt câteva exemple.

Punerea în lucru a schimburilor electronice în întreprinderi este determinatã de 
douã feluri de reacþii în mediul de afaceri:

o atitudine defensivã; întreprinderea pune la punct un astfel de proiect sub 
constrângerea clienþilor sãi ºi pentru a evita pierderile;
o atitudine ofensivã; noile servicii ºi oportunitãþi furnizate prin schimburile 
electronice sunt atât mijloace de a fideliza clienþii existenþi, cât ºi de a cuceri alþii 
noi.

 În cazul unei atitudini ofensive, axele de prospectare a clientelei permit 
întreprinderilor sã creascã cifra lor de afaceri. Modurile de acþiune pot fi dupã cum 
urmeazã:

atingerea de noi zone de prospectare aparþinând aceleiaºi categorii de clientelã 
dar pe un sector geografic mai larg; întreprinderea va trebui sã þinã cont de 
aspectele de localizare a produselor ºi serviciilor sale (limbã, legislaþie, 
obiºnuinþe de consum, canale de distribuþie...) ca ºi de costurile logistice care 
pot fi asociate la aceste noi destinaþii;
atingerea de noi þinte pe acelaºi sector, schimburile electronice profesionale 
permit sã se penetreze noi categorii de clienþi, care nu ar fi cunoscut 
întreprinderea dacã ea nu ar fi utilizat aceste noi tehnologii; întreprinderea va 
trebui sã se adapteze nevoilor acestei noi clientele;
fidelizarea clienþilor existenþi, pentru care schimburile electronice profesionale  
pot sã aducã servicii ºi câºtiguri de productivitate suplimentare.

Avantajele concurenþiale se descoperã prin analiza valorii diferitelor procese, de la 
comandã la consumarea produselor sau serviciilor, dacã se 

. Analiza poate fi urmatã de reproiectarea 
proceselor de o manierã care sã furnizeze consumatorilor noi servicii.

l

l

l

2.2 Avantajele concurenþiale  

l

l

q

l

l

l

identificã operaþiunile cu 
valoare adãugatã pentru consumatori
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Obiectivul analizei valorii este 

 Analiza valorii poate conduce la regândirea proceselor astfel încât sã fie 
suprimate activitãþile fãrã valoare adãugatã ºi sã fie dezvoltate activitãþile prezentând o 
mare valoare adãugatã.

 În tabelul de mai jos, se prezintã principalele verigi ale unui lanþ de valoare. 
Analizele fãcute au demonstrat cã la interfaþa fiecãreia dintre aceste verigi rezidã 
economii substanþiale.

Figura 2.1: Lanþul de valoare

Schimburile electronice profesionale se înscriu într-un demers de optimizare ºi de 
integrare a lanþului de valoare. Ele permit, ca urmare, a facilita, fiabiliza ºi accelera 
schimbul ºi partajarea informaþiilor, prin structurarea ºi fluidizarea fluxurilor de informaþii 
”intra” ºi ”inter” întreprinderi. Evoluþia recentã a relaþiilor între producþie ºi comerþ tinde sã 
arate cã schimbul ºi partajarea informaþiilor constituie cheia unui neteziri a problemelor 
în activitatea lanþului de distribuþie.

Punerea în lucru a unui proiect de schimburi electronice necesitã reanalizarea 
proceselor comerciale pentru a defini nevoile în materie de schimb de informaþii. 
Schimburile electronice joacã un rol important în reorganizarea proceselor definite prin 
analiza valorii.

Aceastã participare activã a schimburilor electronice profesionale la optimizarea 
lanþului de aprovizionare poate fi ilustratã de numeroasele experienþe ECR observate în 
diverse þãri europene.

Experienþa câºtigatã cu EDI a deschis noi perspective în schimburile inter-
întreprinderi. Nu este vorba numai de a schimba fiºiere de comandã, de facturi sau de 
miºcãri de stocuri. Colaborarea între partenerii comerciali va merge de acum înainte mai 
departe, pânã la schimbul de previziuni de vânzare, pe baza informaþiei disponibile în 
sisteme POS.

de a realiza câºtiguri de productivitate studiind lanþul 
de creare a valorii unui bun, de la conceperea sa pânã la punerea la dispoziþie pentru 
utilizatorul final.

Dincolo de suprimarea costurilor administrative, schimburile electronice constituie 
baza colaborãrii între întreprinderi într-o opticã de integrare globalã a lanþului de valoare.

Activitãþi
 principale

Activitãþi
 de

 susþinere

Logisticã
 în amonte:
 manipulare,

 stocare...

Logisticã în
 aval: stocare,
 distribuþie...

Marketing&
Comercial:
 publicitate,
 promoþie,

 preþ, canal de
 distribuþie...

Fabricare:
fabricare, 

asamblare,
 teste...

Servicii:
instalare,

servicii dupã
 vânzare...

Structura ierarhicã: direcþia generalã, contabilitate, finanþe, planificare strategicã

Gestiunea resurselor umane: recrutare, formare, carierã

Dezvoltare tehnologicã: R&D, ameliorarea produselor ºi proceselor

Cumpãrãri: cumpãrãri de materii prime, materiale, aprovizionãri
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ECR identificã existenþa de importante resurse de rentabilitate, care trebuie 
descoperite în costurile de interfaþã între producþie ºi distribuþie (trecerea la comanda 
asistatã de calculator, reproiectarea logisticii, transportului, ambalãrii...).

Cele douã principii de bazã ale ECR constau în:
a asigura un flux de mãrfuri fãrã rupere de stoc;
fluidizarea ºi fiabilizarea fluxurilor de informaþii corespondente cu ajutorul EDI ºi 
a noilor tehnologii de informare ºi de comunicare (Internet, XML...).

Pentru a rezuma, beneficiile strategice obþinute ca urmare a punerii la punct a 
schimburilor electronice profesionale sunt considerabile ºi cuprind toate aspectele vieþii 
întreprinderii. Cele mai semnificative se situeazã în  

 Schimburile electronice obligã la un nivel de rigoare 
superior ºi prin aceasta amelioreazã calitatea schimburilor.

Alte beneficii privesc funcþionarea internã a întreprinderii:
diminuarea riscurilor pentru rupere de stoc ºi a riscurilor financiare printr-o 
previzionare prea prudentã a stocurilor;
diminuarea intervalelor de timp între operaþii prin suprimarea unor sarcini 
administrative care decurg din prelucrãri manuale;
ameliorarea reactivitãþii ºi flexibilitãþii întreprinderii.

Decizia de a pune la punct schimburile electronice cu partenerii întreprinderii este 
un act care implicã conducerea la cel mai de sus nivel în întreprindere. Fãrã implicarea 
acesteia din urmã, adaptãrile necesare modului de funcþionare a diferitelor servicii de 
întreprindere nu vor putea fi puse în lucru ºi nu vor putea fi realizate câºtigurile ºi 
avantajele aºteptate.

l

l

2.3 Concluzii

ameliorarea relaþiilor între
întreprinderi ºi partenerii lor.

l

l

l

Gestionarul
sistemului

Client Furnizor
Optimizarea 
aprovizionãrii

Reducerea
timpului

Reducerea
costurilor

Creºterea 
cifrei de 
afaceri

Reducerea 
timpului

Reducerea
costurilor

EDI X X ***

XML-EDI X X

Web EDI X Formular

Web EDI Formular X

Pieþe 
electronice

Formular X
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Pieþe 
electronice
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*
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** *

*

** ** * * * *

Figura 2.2: Sinteza diferitelor avantaje ale sistemelor de schimburi electronice profesionale
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”Gestionarul sistemului” corespunde întreprinderii care pune în lucru mijloacele 
tehnice necesare schimburilor. Stãpânind aceste mijloace, ”gestionarul sistemului” este 
mai capabil sã obþinã avantaje din acestea, îndeosebi, în ce priveºte integrarea datelor 
ºi prelucrarea schimburilor în propriul sãu sistem de informare.

În cazul EDI ºi XML-EDI, mijloacele sunt repartizate între parteneri. Aceastã 
repartiþie permite câºtiguri pentru fiecare dintre ei. În alte tehnologii, nu existã simetrie: 
astfel, partenerul care va trebui sã cearã acces ºi sã navigheze pentru a vizualiza sau 
prelua informaþiile va realiza mai puþine câºtiguri, spre exemplu, în materie de 
productivitate sau trasabilitatea mesajelor.

Acest tablou aratã cã avantajele sunt echivalente între EDI ºi XML-EDI. Pentru alte 
tehnici, în schimb, gestionarul sistemului este cel care trage principalele beneficii ale 
punerii la punct a schimburilor electronice.
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3. Sistemul de schimburi ºi sistemul informaþional

3.1 Scenariile de schimburi între parteneri

Schimburile electronice necesitã integrarea mesajelor în sistemele de informare 
ale partenerilor, ca ºi utilizarea unui limbaj electronic comun. Legãtura între sistemul de 
schimburi ºi sistemul de informare pentru parteneri presupune punerea în lucru a 
diferitelor componente tehnice.

Schimburile între parteneri constituie o veritabilã regie asupra scenariilor care se 
vor înlãnþui unele cu altele pânã la terminarea tranzacþiei. Scenariile de schimb sunt 
formate dintr-o succesiune de schimburi de mesaje pânã la obþinerea rezultatului 
aºteptat. Într-un scenariu, fiecare participant joacã un rol ºi, în funcþie de acest rol, se 
situeazã pe poziþia de a emite sau recepþiona anumite mesaje. Mesajele sunt 
dependente de capacitatea de schimburi a sistemelor de informare ale partenerilor ºi de 
situaþia diferitelor sisteme:

Exemplu 1: Scenariu de schimb

P
R

O
D

U
C

Ã
T

O
R

D
IS

T
R

IB
U

IT
O

RComandã

Aviz de expediþie

LIVRAREA

Factura

Prelucrarea
comenzii

sau comandã
în aºteptare

Figura 3.1: Scenariu de schimb

Exemplu 2: Scenariu de schimb cu înlocuire
Ruperea de stoc pentru unul dintre articolele comandate face obiectul unui 

scenariu de înlocuire, care poate prevede, spre exemplu, trimiterea de cãtre vânzãtor a 
unui rãspuns la comandã în care sã propunã un articol înlocuitor; cumpãrãtorul va 
accepta sau nu aceastã propunere.

Comandã

Aviz de expediþie

LIVRAREA

Factura

Prelucrarea
comenzii

Rãspuns la comandã

Rupturã,
 Articol 

de înlocuit

PRODUCÃTOR DISTRIBUITOR

Prelucrarea
modificãrii
comenzii

Figura 3.2: Scenariu de schimb cu înlocuire

Modelarea schimburilor constituie mijlocul de a formaliza aºteptãrile diferiþilor 
parteneri de schimb ºi de a prevedea diferitele cazuri conducând la buna finalizare a 
scenariului. Modelarea se face pe ansamblul scenariului prevãzând atât situaþiile 
normale cât ºi situaþiile anormale.
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Exemplu 

Domeniul sistemului de Domeniul sistemului de
informare al furnizorului informare al clientului

Scenariul cel mai cunoscut este cel al gestiunii comenzii, care începe cu emiterea 
comenzii ºi se încheie cu plata mãrfurilor comandate ºi livrate. Acest scenariu pune în 
lucru elementele care sunt reprezentate în schema urmãtoare:

Fiºierul
clienþilor

Fiºiere
ale condiþiilor

 tarifare

Fiºierul comenzilor
 primite

Fiºierul
livrãrilor

Situaþia
stocului 

Urmãrirea 
conturilor
clienþilor

Fiºierul
facturilor

Fiºierul comenzilor
emise

Fiºierul
recepþiilor

Urmãrirea
conturilor
furnizorilor

Fiºierul
furnizorilor

Fiºierul
articolelor

Situaþia
stocului

om nzi
C

e

Aviz de expediþie/
bon de livrare

C nfi ar  
o rm eae e e  li ã i

r c pþi i vr r i

Facturã

viz  plat

A
de

ã

Domeniul
schimburilor

22

4

4

5

56

7 7

88

Bazã de date Fiºier

Figura 3.3: Integrarea schimburilor în sistemul de informare (comandã)
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Aceastã schemã aratã interacþiunile existente între sistemul de informare al 
clientului ºi cel al furnizorului, prin intermediul schimburilor de mesaje.

La interfaþa între sistemul de informare al partenerului ºi sistemul de schimb 
electronic, se convine sã se efectueze un anumit numãr de controale care permit a 
securiza schimbul electronic. Aceste controale se fac asupra: existenþei partenerului, 
conformitãþii mesajului aºteptat, existenþei articolelor solicitate, controlului riscului 
financiar al partenerului, controlului disponibilitãþii articolelor...

Se convine de asemenea a controla buna înlãnþuire a mesajelor între ele 
comparându-le: livrarea primitã în raport cu comanda emisã ºi/sau cu avizul de 
expediþie, factura primitã în raport cu avizul de expediþie ºi/sau livrarea controlatã, 
factura în raport cu reglementãrile.

Acest lanþ de controale ale tuturor mesajelor unui scenariu de schimb electronic 
poartã numele de  mesajelor. Ea este asiguratã prin rapelul în mesajele în 
aval a referinþelor mesajelor situate în amonte. Prin aceastã metodã, sunt automatizate 
comparaþiile.

Fiecare sistem de informare gestioneazã datele dupã structuri ºi formate care-i 
sunt proprii. Schimburile electronice sunt realizate într-un format normalizat ºi comun 
întreprinderilor care participã la schimb.

În sensul emisiei de date, aplicaþiile de gestiune ale întreprinderii produc fiºiere 
intermediare  care se numesc fiºiere pivot ºi care vor fi preluate ºi „puse în formã” pentru 
a obþine mesaje normalizate.

În sensul recepþiei de date, întreprinderea primeºte un fiºier normalizat, pe care  
traductorul îl transformã în fiºier pivot direct integrat în sistemul sãu de informare.

Datele celor doi parteneri sunt bine izolate.
Mesajele normalizate se bazeazã pe formate standardizate, ca  sau 

 sau . Formatele de schimb standardizate nu sunt în general utilizate ca 
atare, ele sunt adaptate în funcþie de nevoile partenerilor în aºa numitele sub-ansamble. 
Aceste sub-ansamble sunt utilizate pentru constituirea mesajului de transmis.

trasabilitatea

3.2 Integrarea schimburilor electronice în sistemele de informare 

EDIFACT
GS1 XML ebXML

Figura 3.4: De la mesaj EDIFACT la fiºierul pivot (exemplu)
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Ca mesajul rezultat sã fie un mesaj EDI sau ca sã fie un mesaj XML-EDI, procesul 
general de transformare este similar. Diferã instrumentele de pus în lucru. 

Figura 3.6: O paralelã EDIFACT/XML-EDI

 În transformarea fiºier pivot mesaj standardizat, parser-ul XML ºi traductorul dintr-un 
sistem EDI joacã sensibil acelaºi rol. La recepþie, parser-ul XML preia mesajul în XSL (foaia de stil) ºi-l 
remite pentru a fi integrat într-o aplicaþie de gestiune dupã o structurã predefinitã. Traductorul restituie 
aplicaþiei mesajul într-un format care-i permite a fi integrat automat. La emisie, traductorul EDI permite 
punerea în formã a datelor furnizate de aplicaþii. Parser-ul XML presupune cã s-a scris un program de 
pus în formã XSL. În cazul unui sistem EDI, transmisia mesajelor este realizatã cu ajutorul unei reþele 
cu valoare adãugatã. Mesajele XML utilizeazã în mod natural Internet.
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Figura 3.5: De la date XML la fiºier pivot (exemplu) 
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3.3 Limbajele 

Ce este un limbaj?

l

l

În materie de schimburi electronice, învãþãtura cea mai importantã a celor trei zeci 
de ani de existenþã este aceea cã aceste schimburi nu reprezintã nimic fãrã un limbaj 
comun, acceptat ºi susþinut de actori. Noile tehnologii de informare ºi de comunicare au 
evoluat considerabil ºi vor continua sã evolueze. Dar, ele constituie instrumente 
”pasagere”, în raport cu datele ºi înþelegerea proceselor de afaceri.

Un limbaj este un sistem de simboluri permiþând comunicarea, prin extensie, 
dispozitivul însuºi de transmisie de informaþii.

Orice limbaj este construit dupã o sintaxã ºi o semanticã:
semantica furnizeazã o semnificaþie diferitelor obiecte construite cu ajutorul 
limbajului. Noþiunii de semanticã i se poate ataºa termenul ”vocabular”, 
semantica este arta de a identifica un concept plecând de la un cuvânt;
sintaxa exprimã proprietãþile structurale ale limbajului, ansamblul regulilor de 
scriere permise în limbaj. Noþiunii de sintaxã i se poate ataºa termenul de 
”gramaticã”; sintaxa este ºtiinþa de a asambla cuvintele în fraze pentru a 
exprima concepte.

Limbajul schimburilor electronice profesionale este compus din date elementare, 
regrupate în agregate care permit crearea de mesaje.

Vocabular
Gramatica

Reguli de asamblare

Datã elementarã

Datã elementarã

Datã elementarã

Datã elementarã

Datã elementarã

Datã elementarã

Entitate
de informare

 agregatã

Entitate
de informare

 agregatã

Linie de comandã

Linie de comandã

Linie de comandã

Baza comenzii

Document

Data comenzii

Identificare
cumpãrãtor

En-tete comandã

Comandã

Exemplu

Figura 3.7: Exemplu de limbaj pentru schimburile electronice profesionale

Datele elementare corespund conceptelor de nivel scãzut, adicã, care nu mai 
pot fi descompuse: o datã, o sumã, o linie de adresã...

Agregatele de date sunt concepte de nivel intermediar care regrupeazã date 
elementare permiþând a exprima un ansamblu informaþional coerent: o adresã, o datã 
calificatã, o linie de comandã.
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Documentul sau mesajul regrupeazã datele elementare ºi/sau agregate într-un 
ansamblu destinat sã fie schimbat între partenerii sãi. Acest ansamblu este suficient 
pentru ca el sã cuprindã datele necesare exploatãrii de cãtre sistemul de informare 
receptor.

Limbajele de schimb utilizeazã sintaxe ºi semantici mai mult sau mai puþin bogate:

 posedã o sintaxã precisã ºi un vocabular bogat adaptat mai ales la 
tranzacþii de afaceri. Acest limbaj este utilizat cu mult succes în schimburi 
intensive între parteneri obiºnuiþi, în cadrul întreprinderilor aparþinând  aceluiaºi 
sector;

 utilizeazã o sintaxã bine structuratã, dar un vocabular sãrac. Interesul 
pentru XML rezidã în capacitatea pe care o oferã utilizatorilor de a crea propriul 
lor vocabular. Aceastã posibilitate deschide importante perspective cu condiþia 
ca ele sã fie utilizate de o manierã ordonatã, consensualã ºi standardizatã. 
Schimburile vor deveni imposibil de fãcut din lipsa unui vocabular comun. Acest 
rol revine standardizãrii. În acest sens, se dezvoltã diferite iniþiative. Dintre 
acestea, principalele sunt prezentate în subcapitolul 3.4.

Iniþiativa pentru Comerþul Global sau GCI este o structurã de lucru creatã în 1999 
de distribuitori (Auchan, Carrefour, Tesco,...) ºi de fabricanþi (Nestle, Coca Cola, Procter 
& Gamble, Johnson & Johnson,...) pentru a facilita integrarea lanþului de aprovizionare 
ºi a simplifica procesele comerciale.

Sponsori ca AIM (Asociaþia Industriilor de Marcã), CIES, GS1, ECR (Efficient 
Consumer Response), VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standards 
Association), FMI (Food Marketing Institute) ºi GMA (Grocery Manufacturers of 
America) participã la acest demers. GCI funcþioneazã prin intermediul grupelor de lucru.

Cu participarea GS1, a definit structuri XML pentru mesajele cele mai utilizate în 
tranzacþiile comerciale. Aceste documente sunt destinate sã evite multiplicarea 
standardelor ºi constituie primul protocol mondial pentru comerþul bunurilor de consum 
pe Internet denumit Global Commerce Internet Protocol sau GCIP. Aceste structuri vor 
servi cu prioritate schimburilor cu pieþele electronice.

Dezvoltarea protocolului GCIP a fost repartizatã în patru grupe de lucru:
 a fost însãrcinatã sã creeze modele ºi 

ghiduri de implementare de tranzacþii, cum sunt comanda, avizul de expediþie, 
factura, informarea asupra produsului, informarea despre partener ºi mesajele 
CPFR;

 a primit ca misie sã creeze schemele XML definite de 
grupa de lucru Procese comerciale. Aceastã grupã trebuie, de asemenea, sã 
defineascã recomandãrile cuprinzând modul de transport ºi securitatea 
tranzacþiilor ºi se bazeazã pentru aceasta pe ebXML;

 este însãrcinatã sã dezvolte un repertoar al datelor, 
definirea recomandãrilor pentru cataloagele electronice ºi clasificarea 
produselor;

Tipuri diferite de limbaj

l EDIFACT

l XML

3.4 Diferitele iniþiative XML

3.4.1 Iniþiativa pentru Comerþul Global (GCI)

l Grupa de lucru Procese comerciale

l Grupa Arhitectura tehnicã

l Grupa Date de bazã
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l Grupa Standarde

www.globalcommerceinitiative.org

3.4.2 ebXML

www.ebxml.org

 a primit misia de a defini procedurile de mentenanþã a 
protocolului GCIP.

Primul standard mondial pentru schemele XML a fost publicat în august 2001. 
Bazat pe GCIP, acest standard este primul care furnizeazã utilizatorilor un limbaj 
e-business veritabil internaþional ce permite utilizarea din plin a resurselor Internet 
pentru schimburile electronice profesionale în comerþ.

Aceastã primã versiune a standardului acoperã urmãtoarele fluxurile de 
informaþie: livrarea, comanda, factura, informarea asupra produsului ºi informarea 
asupra partenerului, informaþiile financiare, remizele, taxele ºi condiþiile de platã.

Pentru mai multe informaþii: 

Creatã în septembrie 1999, ebXML este o iniþiativã internaþionalã emanând din 
UN/CEFACT (United Nations for Administration, Commerce and Transport) ºi din 
OASIS (Organization for Advancement of Structured Information Standards).

ebXML a fost creat pentru a dezvolta un cadru organizaþional ºi tehnic pentru o 
utilizare coerentã ºi standardizatã a XML în schimburile de date. S-au fãcut încercãri 
asupra a numeroase domenii, aºa dupã cum se poate urmãri în schema de mai jos:

Figura 3.8: Domeniile abordate de ebXML

Lucrãrile întreprinse de ebXML au fost publicate în mai 2001. Iniþiativa ºi-a atins 
obiectivul de a defini un cadru standard de aplicare XML pentru schimburile de date.

UN/CEFACT preia de acum înainte XML pentru dezvoltarea unui limbaj comun 
pentru tranzacþiile electronice prin intermediul Grupului sãu de Lucru pentru Afaceri 
Electronice. GS1 participã activ la elaborarea schemelor XML ºi a dicþionarului de date. 
Alãturi, OASIS va prelua în sarcinã transportul, repertoarele, acordul de interschimb, 
securitatea ºi convenþiile. Arhitectura tehnicã ºi marketingul vor fi gestionate în comun 
de cele douã organizaþii, UN/CEFACT ºi OASIS.

Pentru mai multe informaþii, a se consulta site-ul .

Teste
Agrement

Securitate*
Arhitectura Tehnicã

Transport/Rutaj ºi Anvelopã
Registru/Repertoar

Procese comerciale*
Date elementare*

______________
*) Domeniile marcate cu un asterix vor fi finalizate de Electronic Business Working Group - Grupul de 
Lucru pentru Afaceri Electronice al UN/CEFACT ºi OASIS.
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3.4.3 Registrul Global

Registrul Global (GS1 Global Registry™) este centrul unei reþele interconectate pe 
)baza de Internet de BD*  interoperabile prin care companii din întreaga lume schimba 

date standardizate ºi sincronizate cu partenerii comerciali de pe lanþul de distribuþie. 
GS1 Global Registry™ este un director global care ajutã comunitatea de afaceri 

conectatã în reþeaua globalã de sincronizare a datelor sã localizeze sursele de date ºi sã 
gestioneze procesele de sincronizare cu partenerii comerciali.

20 Sistemul GS1 - Schimburi electronice de date

Registrul Global GS1 este operaþional de la 1 august 2004 ºi are urmãtoarele 
funcþii:

Garanteazã unicitatea liniilor de catalog (GTIN + GLN + piaþã þintã) pentru o 
anumitã sursã de date.
Pãstreazã informaþii despre BD sursã în care sunt detaliile referitoare la GTIN. 
Aceste informaþii sunt înregistrate o singurã datã în reþea.
Asigurã cã toate BD din reþea satisfac un set de reguli de bazã de validare ce 
susþine integritatea datelor în sistem. Aceasta se realizeazã prin înregistrarea în 
Registrul Global numai a datelor din BD certificate GS1.
Permite BD sã direcþioneze o cãutare globalã cãtre serviciile GR. Cãutarea se 
poate face dupã GTIN, GLN, piaþa þintã ºi schema de clasificare globalã a 
produselor (GPC).  

l

l

l

l

______________
*) Baze de date.

Registrul 
Global

Bazã de date
sursã

Bazã de date
destinaþie

Sursã
de date

Destinaþie
de date

Înregistrare

Publicare

Subscriere

Subscriere

Subscriere

Sincronizare

de exemplu: Producãtor de exemplu: Retailer



4 Soluþii de schimburi electronice

4.1 Panorama schimburilor electronice profesionale

Schema de mai jos reprezintã patru soluþii permiþând schimburile electronice  
profesionale.

EDI WEB EDI XML EDI Piaþã electronicã

Aplicativ

ier p ot

Fiº  iv

Traductor

X400

r
t

Fiºie  pivo
ier p ot

Fiº  iv

ier p ot

Fiº  iv
Fiºier pi ot

 v
Fiºier pivot

ier p ot

Fiº  iv
ier p ot

Fiº  iv

Web EDI

Aplicativ Aplicativ Aplicativ

X400
HTTPS
SMTPS

Parser ASP

X400
HTTPS
SMTPS

Dacã se integreazã
în sistemul de informare

Formular 
ecran de
culegere date

ÎNTREPRINDEREA XÎNTREPRINDEREA X

Figura 4.1: Patru soluþii de schimburi electronice

Un sistem de schimburi electronice are la bazã, de principiu, trei componente:
un  de schimb electronic, compus dintr-o  conþinând 
datele propuse fiecãrui domeniu (activitãþi) ºi dintr-o  permiþând  
structurarea informaþiilor pentru o prelucrare automatã de cãtre sistemele de 
informare (EDIFACT, XML);
o  care garanteazã un anumit nivel de securitate ºi de 
calitate a service-lui (VAN/X.400, Internet/SMTP);

 ºi de transport necesare pentru a automatiza 
emisia/recepþia datelor (X.25, TCP/IP) ºi integrarea lor în sistemul de informare 
al întreprinderii (traductor EDI, parser XML, navigator).

Într-un sistem de schimburi electronice corect, aceste trei componente sunt 
independente, pentru a permite, spre exemplu:

utilizarea  cu Internet ºi un navigator de pe piaþã;
utilizarea  pentru a schimba date prin intermediul unui VAN.

l limbaj comun semanticã
sintaxã

l reþea de comunicaþie,

l instrumente informatice

l EDIFACT
l XML

(Aplicaþie Service
 Provider)

21Soluþii de schimburi electronice



4.1.1 EDI

 traductorul
reþeaua de valoare adãugatã

______________

EDI este schimbul de date structurate, de la calculator la calculator, între parteneri 
independenþi. Instrument de transfer de informaþii, EDI funcþioneazã dupã o schemã 
relativ simplã ale cãrei elemente principale sunt  (conform paragrafului 4.2.1) 
ºi staþia de telecomunicaþie*) a partenerilor, ca ºi  sau VAN.

Schema de mai jos reprezintã constituirea datelor de gestiune ale întreprinderii 
plecând de la un fiºier "parteneri" ºi de la un fiºier "articole" ale întreprinderii. Aceste date de 
gestiune sunt utilizate pentru a constitui fiºiere de schimb (comandã, bon de livrare...). 
Acestea din urmã sunt încredinþate traductorului, care le pune într-un format standard înþeles 
de cãtre partenerii externi. Fiºierele standard tranziteazã printr-o staþie de telecomunicare 
care îi asigurã transportul via reþeaua cu valoare adãugatã la care întreprinderea emitentã 
este abonatã. Întreprinderea receptoare efectueazã aceleaºi operaþiuni în sens invers 
pentru a integra, în sistemul sãu informatic, datele conþinute în mesaje.

ÎNTREPRINDEREA A ÎNTREPRINDEREA B

*) Termenul de staþie EDI este utilizat adesea pentru a desemna ansamblul traductor, staþie de 
telecomunicaþie ºi abonament la reþea.

Parteneri Produse
Servicii

Date de
gestiune

Aplicaþie 
de gestiune

iºi r d  te

F e  e dan fo ma
î  r tinte nr

Traductor

Fiºier de datefîn ormatr l
no ma izat

Anvelopã de transport Anvelopã de transport

Reþea cu
valoare

 adãugatã

Parteneri Produse
Servicii

Date de
gestiune

Aplicaþie 
de gestiune

iºi r d  ate

F e  e dn fo ma
î  r tinte nr

Traductor

iº r d
t

F ie  e da en f
a

î  orm tr l
no ma izat

Figura 4.2: Funcþionarea EDI
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EDI a luat avânt spre finele anilor 1990, dupã 10 ani de dezvoltare ºi de 
standardizare internaþionalã. El beneficiazã de acum de o bunã imagine privind 
fiabilitatea ºi eficacitatea ºi rãmâne instrumentul cel mai performant pentru gestiunea 
marelui flux de informaþie care se înscrie în scenarii de schimb structurate ºi regulate.

Dacã 80% din volumul de afaceri al distribuþiei produselor de mare consum sunt 
prelucrate cu ajutorul mesajelor EDI, este interesant de notat cã ele nu reprezintã decât 
20% din întreprinderile furnizând cãtre marea distribuþie, soluþia fiind foarte scumpã. 
Pentru a permite accesul IMM-urilor la schimburile electronice, au fost dezvoltate soluþii 
mai ieftine,  cum ar fi Web EDI.

 
Conceptele de Web EDI corespund la o soluþie EDI menþinutã la distanþã, clãditã 

pe standardele Internet ºi EDI. Soluþiile de Web EDI sunt total compatibile cu EDI. 
Pentru emiþãtorul de ordine electronice deja echipat cu o staþie EDI, fluxurile de intrare ºi 
de ieºire rãmân gestionate de VAN-ul sau VAN-urile utilizate de partener. VAN-urile sunt 
cele care ruteazã mesajele spre server-ele numite Web EDI.

Funcþia server-ului Web EDI este de a traduce în clar mesajele EDIFACT ºi de a 
permite consultarea, imprimarea preluarea acestuia de cãtre întreprindere. Aceasta 
trebuie sã fie echipatã simplu cu un micro-ordinator, un navigator Internet ºi un modem.

Instrumentele Web EDI permit în prezent actualizarea informaþiilor despre 
produse sau a informaþiilor privitoare la parteneri în cazul utilizãrii cataloagelor 
electronice. Aceleaºi instrumente permit schimbul de mesaje comerciale: comanda, 
avizul de expediþie, factura...

Schema urmãtoare evidenþiazã diferitele etape de funcþionare ale unei relaþii între 
un partener echipat pentru EDI convenþional ºi altul abonat la servicii web EDI:

Figura 4.3: Comunicaþie între  partener echipat pentru EDI convenþional 
cu parteneri abonaþi la serviciul Web EDI

4.1.2 Web EDI

00101100100100110010010

10011001001000101100100

10010001011001001001100

01010110010010010010010

01100101011001001001101

00101100100100001000100

11001001001001010010010

00100100110000101110010

Serviciu on line
WEB/EDI

Pagini HTML

Posturi Internet

VAN

Proces automat:
• traducere
• integrare

Staþie EDI

Proces automat:
• traducere
• integrare

• Traducere
• Scenariu
• Bdd

Staþie EDI

Flux EDI

Flux EDI
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Întreprinderea echipatã pentru EDI convenþional genereazã mesajele în aceeaºi 
manierã ca într-o relaþie EDI convenþionalã ºi le trimite de-a lungul reþelei sale VAN. 
Acesta este, deci, un proces complet transparent pentru ea. Un singur lucru se schimbã 
în cazul în care partenerul este abonat WebEDI. Atunci când anvelopa mesajului soseºte 
în VAN, ea este imediat rerutatã, via o pasarelã cu Internet, spre serverul Web EDI.

Serverul Web EDI se însãrcineazã sã traducã mesajul într-un format citibil de cãtre 
om ºi sã-l punã la dispoziþia întreprinderii destinatare.

Întreprinderea destinatarã accede la serverul Web EDI, via o conexiune Internet, ºi 
consultã mesajul prezentat ca un formular.

Invers, serverul Web EDI permite unei întreprinderi sã transmitã formularele 
complete ºi transpuse în mesaje EDI, la partenerii sãi.

4.1.3 Schimburile electronice bazate pe XML (XML-EDI)

4.1.4 Pieþele electronice

l pieþele electronice private

l pieþele electronice publice

Printre recentele evoluþii ale tehnicilor Internet, apariþia limbajului XML este 
perceputã ca una dintre cele mai importante pentru comerþul electronic.

XML este o nouã sintaxã care suscitã mult interes pentru potenþialul sãu de a 
simplifica schimburile electronice, în particular, în aplicaþiile destinate întreprinderilor 
foarte mici. Una din caracteristicile XML-ului este de a propune mesaje susceptibile sã 
fie prelucrate de un calculator sau citite de om prin intermediul unui navigator pe 
Internet.

Un alt avantaj al XML în raport cu EDIFACT este de a permite schimburi 
sincronizate. XML oferã, mai ales, posibilitatea de a interoga baze de date. XML prezintã 
de asemenea avantajul de a fi mai ales bine adaptat aplicaþiilor de schimb colaborativ 
(cataloage electronice, CPFR), spre care întreprinderile se orienteazã din ce în ce 
mai mult.

Din punct de vedere al soluþiilor de schimb, XML are vocaþia de a deveni o interfaþã 
universalã pentru schimburile dintre aplicaþiile interne ºi cele externe pentru schimburile 
electronice ”tradiþionale” profesionale, acest limbaj nu aduce inovaþii majore; modul de 
utilizare în schimburile între întreprinderi este aproape acelaºi cu cel prezentat 
pentru EDI.

O piaþã electronicã este o platformã electronicã de comerþ, constituitã dintr-un 
ansamblu de instrumente informatice ºi de soluþii de telecomunicaþie permiþând 
prelucrarea operaþiilor comerciale.

Pieþele electronice folosesc tehnici de Internet ºi de EDI pentru prezentarea 
bunurilor ºi serviciilor, actualizarea bazelor de date ºi transmiterea de ordine ºi 
documente comerciale.

În general, se disting douã tipuri de pieþe electronice:
, care corespund unei relaþii ”unul cãtre mai mulþi” 

(one-to-many);
, care corespund la relaþii de tip „mai mulþi cãtre mai 

mulþi” (many-to-many).
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Din punctul de vedere al schimburilor electronice, existenþa acestor pieþe 
electronice poate sã se înþeleagã ca fiind crearea unui nou intermediar, cu care 
întreprinderea trebuie sã fie capabilã sã comunice, stabilind linii electronice. Pieþele 
electronice ºi-au manifestat intenþia lor de a se alinia la standardele schimburilor 
electronice EANCOM, GS1 XML sau ebXML, pentru a asigura, între altele, 
interoperabilitatea aplicaþiilor pe care le gãzduiesc.

Utilizarea serviciilor unei pieþe electronice înseamnã pentru întreprindere a 
comunica spre mai mulþi parteneri dar prin intermediul unei interfeþe unice, cea a pieþei 
electronice. Comunicarea între cumpãrãtori ºi vânzãtori via piaþa electronicã necesitã 
schimburi de mesaje care folosesc direct tehnicile utilizate în EDI sau în schimburile pe 
bazã de XML. Mesajele care vor fi schimbate direct cu partenerii sunt deci schimbate pe 
pieþele electronice. Este vorba, spre exemplu, de mesajele urmãtoare:

comanda;
rãspunsul la comandã;
avizul de expediþie;
factura (dacã piaþa electronicã joacã un rol în plata tranzacþiei).

Pieþele electronice oferã în general servicii suplimentare:
punerea la dispoziþie on line a catalogului de produse ºi servicii;
primirea de oferte ºi comunicarea rãspunsului la apeluri de acest gen;
gestiunea plãþilor.

În rezumat, pentru utilizator, piaþa electronicã corespunde unui abonament la un 
prestator de servicii care se angajeazã sã asigure schimburile electronice în 
emisie/recepþie ºi constituie o interfaþã unicã cu partenerii acestuia. Piaþa electronicã 
trebuie sã fie capabilã sã traducã mesajele normalizate în fiºier proprietar dupã formatul 
fiecãrui abonat.

Traductorul (sau parserul, în contextul XML) joacã rolul de interfaþã între datele 
standardizate ale schimbului ºi datele interne ale întreprinderii. Calitãþile sale rezidã în 
capacitatea de a fi integrat în aplicaþii, în supleþea de a fi parametrizate, în extinderea 
paletei sale pentru formatul de traducere ºi în puterea funcþiilor sale de transcodificare.

Diferitele sarcini care trebuie îndeplinite de traductor sunt:
 Funcþia definitorie a traductorului este de a converti fiºierele de date 

ale întreprinderii, structurate dupã formate interne, în mesaje normalizate EDI ºi 
invers. Conversia intervine la nivel sintactic  (punerea în formã a mesajului) ºi la 
nivel semantic (transcodificarea între datele cu cod intern ºi datele standard cu 
cod de articol EAN);

 Datele aplicaþiei sunt acceptate via un fiºier cu format 
capabil a fi prelucrat de traductor ºi adaptat aplicaþiilor interne. Complementar 
acestui mod de funcþionare, cea mai mare parte a traductorilor oferã 
posibilitatea de a prelua direct datele în modulul de traducere sau, invers, de a 
imprima datele primite pentru o preluare în aplicaþie;

l

l

l

l

l

l

l

4.2 Componentele schimburilor electronice

4.2.1 Traductor sau parser

l conversia:

l comunicarea internã:
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l gestiunea schimburilor:

l gestiunea profilelor partenerilor.

l gestiunea situaþiilor.

4.2.2 Reþele de comunicare

VAN

 Funcþia acestui modul constã:
- pe de o parte, în a regla transferul de fiºiere, adicã, a gestiona cadenþa 

schimburilor în prelucrãrile de tip ”flux continuu” sau în ”loturi de mesaje” 
(trimise de douã ori pe zi, spre exemplu);

- ºi, pe de altã parte, de a veghea la securitatea lor. Aceastã securitate constã 
pentru traductor în a asigura integritatea conþinutului mesajelor la momentul 
transferului lor ºi a garanta posibilitãþi de preluare a transferurilor ºi de  
salvare a fiºierelor;

 Diferitele conversii nu se vor putea face decât 
cu condiþia cunoaºterii, pentru un mesaj dat, a versiunii în care trebuie sã fie 
fãcutã traducerea. Noþiunea de versiune este cunoscutã prin profilul 
partenerului. Profilul partenerului indicã adresa de reþea a acestuia, versiunea 
de mesaje cu care el lucreazã, acceptarea, eventual, a facturilor 
dematerializate. Conversia mesajelor este fãcutã în funcþie de tipul de mesaj 
trimis. Scenariile precizeazã, cãtre modulul de automatizare a trimiterilor ºi 
recepþiilor, orele de conexiuni permiþând a trimite sau recupera mesaje în 
serverul central;

 Pentru a asigura calitatea traducerii ºi trasabilitatea 
transferurilor, este necesar ca programul sã furnizeze situaþii asupra operaþiilor 
efectuate. El se structureazã, de regulã, în trei module:
- controlul recepþiei, detectarea erorilor;
- automatizarea transferurilor;
- securitatea mesajelor, transmisiei.

Reþelele specializate pentru EDI sunt reþelele cu valoare adãugatã sau VAN. 
VAN este o reþea de telecomunicaþii gestionatã de un server care face sã comunice 
procesele de pe diverse calculatoare conectate ºi care are funcþii de control ºi 
confirmare a recepþiei ºi funcþii de securitate.

VAN-urile folosesc pentru comunicaþie protocolul standard X.400. Ele funcþioneazã ca un 
birou de poºtã gestionând cutii de scrisori ale emisiei ºi recepþiei dedicate diferiþilor lor utilizatori. 
Mai mult, mesajele sunt încapsulate în anvelope (plicuri) electronice care garanteazã 
confidenþialitatea în transmisie.

Standardul X.400 permite interconexiunea diferitelor VAN-uri respectând aceastã normã.

B

CA

Trimiterea scrisorii:

AA
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B

CA

Preluarea scrisorii

A B

Figura 4.4 : Funcþionarea unei VAN

În acest exemplu, întreprinderea A depoziteazã scrisori în cutiile de scrisori ale 
partenerilor B ºi C. La o orã convenitã în acordul de interschimb, partenerul B îºi preia 
scrisoarea. Aceastã preluare genereazã automat confirmarea recepþiei ºi avertizarea 
emitentului despre preluarea scrisorii.

Alegerea VAN este direct legatã de parteneri ºi de apartenenþa lor la un anumit 
sector de activitate. Sectoarele puternic implicate în EDI, ca distribuþia, automobilele, 
sãnãtatea sau construcþiile au fãcut alegerea uneia sau mai multor reþele cu valoare 
adãugatã, care diferã prin limbaj sau protocol de comunicaþie. 

O întreprindere, care nu utilizeazã reþeaua predominantã în sectorul sãu de 
activitate, poate sã comunice cu partenerii sãi prin intermediul interconexiunilor. În acest 
caz, sistemul de confirmãri de recepþie nu mai este operaþional ºi intervalele de 
înlãnþuire sunt mai lungi (pasarela nefiind permanentã).

Figura 4.5 : Interconexiunea reþelelor cu valoare adãugatã

În consecinþã, este mai simplu pentru o întreprindere neechipatã încã sã opteze 
pentru reþeaua cea mai utilizatã în sectorul sãu de activitate. În schimb, întreprinderea 
deja echipatã, dorind sã dialogheze cu parteneri conectaþi la o altã reþea, trebuie sã-ºi 
punã problema interconexiunilor existente între reþeaua sa VAN ºi cele cu care „ºtie” cã 
va face schimburi.

VAN 1 VAN 2

VAN 4VAN 3
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5. Etapele punerii în lucru a unui proiect
de schimburi electronice de date

5.1 Numirea unui responsabil cu
”schimburile electronice de date”

5.2 Analiza cerinþelor de schimb

5.2.1 Alegerea partenerilor

l

l

l

l

l

l

Un proiect de schimburi electronice profesionale este în acelaºi timp un proiect 
tehnic ºi un proiect organizaþional. Punerea sa în lucru presupune numeroase funcþii 
reproiectate sau noi în întreprindere. Este, deci, recomandat sã se facã în etape.

Referim în continuare cele 12 etape ale unui astfel de proiect:

Acesta, dispunând de o bunã cunoaºtere a rutãrilor din întreprindere, constituie 
interfaþa între serviciile logistic ºi comercial ºi serviciile tehnice pentru punerea la punct a 
schimburilor electronice. El pune în concordanþã nevoile utilizatorilor cu instrumentele 
de schimb electronic pentru a ameliora calitatea informaþiei. El trebuie sã motiveze 
ansamblul serviciilor implicate în proiectul de schimburi electronice ºi coordoneazã 
diferitele etape. Totodatã, face legãtura între serviciul informatic al întreprinderii sale ºi 
cel al fiecãruia dintre parteneri.

Înainte de a fi o alegere tehnicã sau organizaþionalã, decizia de a utiliza 
schimburile electronice este mai întâi o alegere comercialã. Relaþia de schimburi 
electronice profesionale se stabileºte pe relaþiile comerciale existente, fie cã este vorba 
de a utiliza un nou mijloc de comunicare mai performant, fie cã este vorba de a realiza 
legãturile comerciale printr-o relaþie administrativã sau logisticã mai strânsã.

Alegerea partenerilor se face dupã criterii:
de stabilitate ºi de regularitate în relaþiile comerciale; 
de volum de linii de comenzi;
de contacte privilegiate;
de cifrã de afaceri cuprinsã (prin schimburile electronice);
de numãr de tranzacþii realizate;
de complexitate a mesajelor de schimb.

De obiectivul urmãrit de partenerii comerciali depinde gradul de integrare a 
schimburilor electronice în întreprindere. Durata de punere în lucru a proiectului depinde 
de numãrul de mesaje de implementat, de gradul lor de integrare ºi de complexitatea 
sistemului de informare. 

În general, demersul constând în a utiliza schimburile electronice pentru unul sau 
douã mesaje curente se extinde rapid la alte tipuri de mesaje ºi la alþi parteneri. El 
presupune o implicare din ce în ce mai importantã a întreprinderii. Aceastã viziune pe 
termen mediu ºi lung a schimburilor electronice trebuie sã incite responsabilii 
întreprinderii la a alege hardware-ul ºi software-ul capabile sã rãspundã evoluþiilor 
ulterioare: creºterea numãrului de parteneri, a tipurilor de mesaje ºi a volumelor de 
schimburi.
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5.2.2 Identificarea schimburilor

5.2.3 Identificarea partenerilor, produselor ºi serviciilor

5.2.4 Definirea obiectivelor de dezvoltare 

l

l

l

l

l

Odatã partenerii aleºi, aceºtia vor trebui sã analizeze împreunã obiectul ºi 
valoarea schimburilor lor. Pentru fiecare mesaj înainte de a fi schimbat, partenerii 
descriu condiþiile de schimb în convenþia de interschimb. Informaþii asupra formatului 
mesajului, asupra versiunii limbajului, asupra frecvenþei de schimb, asupra scenariilor 
de schimb, sunt consemnate în anexele tehnice ºi funcþionale ale Convenþiei de 
interschimb. Ei vor putea sã defineascã scenarii de flux pentru a preciza înlãnþuirea 
mesajelor.

Sistemul GS1 este un sistem universal, utilizat pe plan internaþional de foarte multe 
sectoare profesionale.

Ansamblul de standarde GS1 permite raþionalizarea fluxurilor de informaþii în lanþul 
de aprovizionare global, în orice sector de activitate. Acest sistem uºureazã procesele 
comerþului electronic prin punerea în lucru de scenarii de gestiune a tranzacþiilor 
comerciale care reduc costurile sau aduc o valoare adãugatã mãrfurilor ºi serviciilor.

Sistemul de codificare GS1 este singurul la scarã internaþionalã care identificã 
fiecare articol ºi variantele sale, de o manierã unicã ºi independentã de locul sãu de 
origine sau de destinaþie. Aceastã codificare se poate face asupra produselor unitare, ca 
ºi asupra unitãþilor logistice regrupând produsele unitare, ºi este utilizatã în mesajele 
electronice pentru a identifica obiectele tranzacþiei. În acelaºi mod, sistemul permite a 
identifica adresele geografice sau organizaþionale ale partenerilor, sub forma unui cod 
cu aceeaºi structurã.

Punerea la punct a sistemului de schimburi automatizate solicitã timp ºi mijloace. 
Întreprinderea care decide sã recurgã la ele trebuie sã fixeze obiective cantitative ºi 
calitative pentru a accelera recuperarea investiþiei.

Printre obiectivele cele mai frecvent reþinute figureazã:
creºterea numãrului de parteneri utilizând schimburile electronice profesionale 
la o scadenþã datã;
creºterea numãrului de mesaje schimbate pe perioada de timp;
creºterea proporþiei cifrei de afaceri respective (prin schimburile electronice);
creºterea cifrei de afaceri cu clienþii care utilizeazã aceste schimburi;
punerea la punct a noi servicii pentru clientelã.

Relaþiile între parteneri pot fi regulate sau neregulate.

Relaþiile regulate presupun cã partenerii fac afaceri cu o oarecare continuitate ºi 
pot anvizaja punerea la punct a infrastructurii de schimb. În situaþia inversã, pentru o 
relaþie punctualã fãrã reluãri în timp, este preferabil ca iniþializarea relaþiei sã fie cea mai 
rapidã ºi cea mai lejerã posibil.

Volumul schimburilor electronice cu un partener poate fi important, mediu sau slab 
în raport cu totalul schimburilor de informaþie realizat de întreprindere.

Tabloul din pagina urmãtoare dã indicaþii asupra alegerii soluþiilor în funcþie de tipul 
de partener, de volum ºi de stabilitatea schimburilor în timp.
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5.3 Alegerea soluþiilor dupã tipul de partener

ÎNTREPRINDERI MARI

 EDI  XML EDI  Web EDI  Pieþe 

electronice

Relaþie  Regulatã  Regulatã sau
neregulatã

Non 
pertinentã

Regulatã sau 
neregulatã

Volum  Important 
mediu 

Important 
mediu

 Mediu 
slab

CA (Cifrã de 

afaceri)  

Importantã Importantã 
mediu 

 Mediu 
slabã 

Complexitate  Mare Medie  Medie 
slabã

 
ÎNTREPRINDERI MEDII

 

Relaþie  Regulatã Regulatã sau
neregulatã 

Regulatã 
sau 
neregulatã

Regulatã sau 
neregulatã 

Volum  Mijlociu  Mediu 
Slab

Slab Slab 

CA  Importantã Importantã mediu Mediu 
slabã

Mediu 
slabã

Complexitate  Mare  Medie  Slabã  Medie 
slabã 

 
ÎNTREPRINDERI MICI

 

  

Relaþie  Non pertinentã  Regulatã sau
neregulatã 

Regulatã 
sau 
neregulatã

Regulatã sau 
neregulatã 

Volum   Slab Slab Slab

CA   Mediu 
Slabã

Slabã  Slabã  

Complexitate   Medie  Slabã  Mediu 
slabã 

 

 

   

  

 
   

 

 

  

 

   

 

 
Fig 5.1 : Alegerea soluþiilor dupã tipul de partener

Astfel, pentru categoria marilor întreprinderi, EDI este adaptat mai ales la 
schimburi regulate pentru volume de mesaje importante. Alte tehnici adaptate 
schimburilor între întreprinderi orientate B-to-B, XML-EDI, Web EDI ºi pieþe electronice 
sunt de reþinut atunci când volumele de mesaje sunt mai scãzute ºi/sau când relaþiile 
între parteneri sunt neregulate, punerea lor în lucru fiind, în principiu, mai rapidã.

Conceperea mesajelor constituie un demers de modelare a schimburilor între 
parteneri: definirea cu precizie a organizãrii ºi competenþelor fiecãrui partener în materie 
de procese comerciale ºi de schimburi de informaþii. Din acestã modelare decurg 
cererile în materie de mesaje standard. Partenerii pot sã se adreseze la Centrul de 
Soluþii EAN pentru a obþine profilele utilizator ale acestor mesaje. Obiectivul acestor 
lucrãri este de a concepe modele larg utilizate pentru a scãdea costurile de concepþie, 
de punere în lucru ºi de utilizare. Pe baza acestor modele, furnizorii de programe pot 
livra soluþii operaþionale de schimb.

5.4 Definirea mesajelor 
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5.5 Alegerea mijloacelor de comunicare

5.6 Integrarea mesajelor în aplicaþii

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

5.7 Precizarea aspectelor juridice

  

Reþelele de comunicare de care dispun în prezent întreprinderile pentru 
schimburile lor electronice sunt fie reþelele cu valoare adãugatã (VAN) (conform 
paragrafului 4.2.2), fie Internet.

VAN-urile prezintã numeroase avantaje. Ele permit, mai ales, sã se asigure 
securitatea ºi confidenþialitatea schimburilor.

Tehnicile schimburilor pe Internet în prezent permit adoptarea de protocoale de 
comunicare integrând nivele de securitate, cum sunt: semnãtura digitalã, cifrarea, 
sigilarea. Aceste tehnici asigurã o securitate satisfãcãtoare, însã rãmâne de înþeles cã 
pentru schimburi electronice profesionale nu este recomandat sã se utilizeze furnizorii 
Internet pentru marele public. Pentru moment, tot furnizorii de VAN sunt cei care propun 
ºi serviciile Internet securizate: RDS, PC-net, X-net.

Alegerea uneia sau alteia din aceste tehnologii ºi, în cazul VAN-urilor, a unui 
furnizor specific, se va face în funcþie de partenerii prezenþi, dar ºi de cei ai sectorului de 
activitate ºi ai sistemelor deja puse la punct în acest sector.

Integrarea în aplicaþii se poate face în douã moduri: fie direct prin lecturã/scriere în 
baza de date a aplicaþiilor de gestiune a întreprinderii, fie prin intermediul fiºierelor pivot.

În cele douã cazuri, trebuie sã fie pus în lucru un anumit numãr de controale 
complementar controalelor sintactice ºi semantice realizate de traductor sau de parser:

controlul existenþei partenerului;
controlul existenþei articolelor solicitate;
controlul trasabilitãþii cu mesajele în amonte.

Pot fi necesare controale suplimentare în ceea ce priveºte partenerul ºi articolele 
solicitate, controale pe care o întreprindere are obiceiul sã le facã. Acestea pot fi:

controlul cursului financiar;
controlul condiþiilor tarifare solicitate;
controlul condiþiilor de platã solicitate;
controlul disponibilitãþii articolelor.

În interfaþa cu aplicaþiile, sunt adesea necesare operaþii complementare:
transcodificarea unui referenþial de coduri într-un alt referenþial de coduri (spre 
exemplu, cod de þarã normalizat în cod de þarã intern pentru aplicaþie); 
integrarea de date complementare, care sunt implicite în aplicaþii de gestiune ºi 
explicite în mesaj (moneda de gestiune, unitãþile de mãsurã...);
punerea în formã a datelor: structura datelor în mesaj putând fi diferitã de cea a 
aplicaþiei (mai mare sau mai micã, într-un format numeric sau într-un format 
alfanumeric) necesitã operaþii de transformare.

Schimburile electronice între profesioniºti comportã aspecte juridice. Experienþa a 
arãtat cã sistemele EDI puse la punct au acel nivel de securitate care sã preîntâmpine litigii 
prin tribunale. Tehnicile de securitate care se implementeazã în protocoalele de comunicare 
Internet permit sã se obþinã un nivel de securitate cel puþin echivalent.
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5.7.1 Convenþia de interschimb

5.7.2 Dematerializarea facturii*)

5.7.3 Teleproceduri*)

5.8 Formarea 

5.9 Testarea

 

Partenerii stabilesc o convenþie de interschimb care identificã întreprinderile 
cuprinse, precizeazã conþinutul schimbului electronic ºi atribuie tranzacþiilor aceeaºi 
valoare juridicã de probat cu cea a documentelor pe suport de hârtie.

 
Aceastã convenþie referã: reþeaua utilizatã, limbajul de referinþã pentru mesaje, 

mesajele schimbate, orele de conexiune, procedurile de ajutor, definirea perioadei de 
teste, condiþiile aplicabile la rezilierea contractului (vezi capitolul 6: Model de Convenþie 
de interschimb).

Experienþa în EDI aratã cã nu existã litigiu între profesioniºti privind validitatea 
tranzacþiilor dematerializate. Nu existã, ca urmare, în prezent, nici o jurisprudenþã la 
acest subiect.

Utilizarea Internet-ului ºi mãrirea numãrului de parteneri pot sã conducã la 
creºterea riscurilor. Acesta este motivul pentru care întreprinderile trebuie sã utilizeze 
standarde recunoscute, cu scenarii probate ºi protocoale de comunicare securizate. 
Iniþiativele prezentate în subcapitolul 3.5 integreazã toate aceste caracteristici. Profilele 
de schimb ale partenerilor permit a defini constrângerile juridice ºi de securitate în B2B.

O utilizare reuºitã a schimburilor electronice profesionale presupune o implicare a 
direcþiei generale a întreprinderii ºi înþelegerea mizelor pe ansamblu de cãtre serviciile 
implicate: administraþia comercialã,  logistica ºi aprovizionarea,  producþia, informatica, 
contabilitatea ºi finanþele.

Motivaþia membrilor personalului implicat în schimburile electronice reprezintã o 
condiþie indispensabilã.

Punerea la punct a unui sistem de schimburi electronice profesionale presupune 
aceleaºi cerinþe ºi etape ca ºi cele de regulã menþionate pentru sisteme informatice:

1. Analiza cerinþelor;
2. Realizarea caietului de sarcini;
3. Alegerea soluþiilor tehnice;
4. Punerea la punct a soluþiei tehnice alese;
5. Testarea soluþiei pe un eºantion;
6. Implementarea extinsã.

În raport cu un proiect clasic de sistem informatic, ultimele douã etape sunt 
specifice pentru cã ele cuprind direct partenerii întreprinderii.
______________
*) Conform reglementãrilor naþionale
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Aici sunt necesare precauþii suplimentare:
sã se înceapã teste cu o întreprindere având deja o experienþã a schimburilor 
electronice profesionale, sistemul sãu constituind o referinþã operaþionalã;
sã se utilizeze scenarii de teste simple, conforme cu ceea ce este aºteptat;
sã se introducã progresiv cazuri de erori pentru a verifica modul în care 
reacþioneazã procedurile de gestiune pentru excepþiile sistemului;
la faza de teste beta, sã se dubleze mesajele de trimitere cu echivalentul lor prin 
fax, astfel ca partenerul sã poatã efectua un control înainte de prelucrare 
electronicã;
sã preia progresiv în sarcinã aceste proceduri de schimburi electronice  
verificând operabilitatea procedurilor puse în lucru;
sã rafineze aceste proceduri, când este necesar.

Dupã perioada de teste ºi beta teste, interesul întreprinderii este sã creascã 
numãrul de parteneri utilizând schimburi electronice profesionale astfel încât sã 
rentabilizeze cel mai rapid posibil investiþiile angajate.

Pentru a accelera demarajul pentru noii parteneri, întreprinderea poate sã 
furnizeze scenarii de încercare ºi proceduri de testare.

Utilizarea Web EDI ºi/sau XML-EDI permit a anvizaja generalizarea schimburilor 
electronice pentru parteneri de talie micã. O analizã a fluxurilor de documente, partener cu 
partener, permite a întreprinde acþiuni de sensibilizare, apoi, de demarare via navigatori.

O soluþie de schimburi electronice profesionale este fiabilã dacã, în orice situaþie, 
ea garanteazã emitentului ºi receptorului transferul unei informaþii de calitate, în 
integralitatea sa, în mod confidenþial ºi în intervalul convenit între ei. Obþinerea unei 
astfel de fiabilitãþi trece prin capacitatea de a gestiona excepþiile, de a pune la punct 
procedurile de trasabilitate ºi de a gestiona securitatea.

 

Gestionarea excepþiilor constã în a transmite operatorilor numai anomaliile 
detectate de sistem, astfel ca aceºtia sã intervinã pentru gãsirea soluþiei la anomalie.

Exemple clasice de gestiune a excepþiei sunt:
ruptura de informaþie;
clientul în depãºirea creditului;
codul de articol inexistent;
ruptura de secvenþã în trasabilitate;
sosirea cu întârziere a mesajelor;
absenþa rãspunsului.

Procedurile de trasabilitate constau în acea parte a schimburilor electronice 
profesionale care aigurã cã mesajele utilizate într-un scenariu se succed dupã 
înlãnþuirea prevãzutã. O rupturã de secvenþã constituie o anomalie care intrã în 
procedurile de gestiune a excepþiilor.

l

l

l

l

l

l

5.10 Implementarea extinsã

5.11 Fiabilitatea soluþiei

5.11.1 Gestionarea excepþiilor

l

l

l

l

l

l

5.11.2 Punerea la punct a procedurilor de trasabilitate
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5.11.3 Gestiunea securitãþii

l Controlul integritãþii mesajelor.

l Autentificarea partenerilor. 

l Nerepudierea unui mesaj.

l Confidenþialitatea.

5.12 Sinteza: Grila de evaluare pentru alegerea 
de soluþii de schimburi electronice profesionale

Utilizarea schimburilor electronice profesionale pune problema securitãþii. Pentru 
a face utilizarea acestor schimburi cât mai efectiv posibilã, este esenþial ca 
întreprinderile implicate sã fie convinse cã informaþia conþinutã în mesajele pe care le 
schimbã este protejatã contra oricãrui acces neautorizat.

Instrumentele de securitate acoperã patru tipuri de cerinþe:
 Fiecare mesaj include un mecanism care 

permite controlul asupra integritãþii conþinutului dupã transfer;
La recepþia unui mesaj, se verificã autorizarea 

emitorului pentru a efectua o tranzacþie;
 Un emitor poate "sã se doteze" contra 

nonrecunoaºterii de cãtre un destinatar a recepþiei unui mesaj (mecanism 
asimilabil unei scrisori recomandate cu confirmare de primire);

 Fiecare mesaj este cifrat pentru a interzice lecturarea lui de 
cãtre un intervenient neautorizat.

Aceste instrumente pot fi utilizate independent unele de altele sau împreunã, în 
funcþie de nivelul de securitate dorit. Ele sunt disponibile atât în EDI cât ºi în cadrul 
soluþiilor utilizând Internetul.

Urmãrirea rãspunsurilor pe coloane, vã dã o estimare a prioritãþilor de luat în 
considerare în evaluarea soluþiilor de schimburi electronice profesionale.

Funcþia de aprovizionare Bifaþi liniile care 
vã privesc

 EDI XML-EDI Web EDI Piaþã 
electronicã

Aprovizionarea întreprinderilor mari
 

3
 

3
 

2
 

2
 

Aprovizionarea IMM-urilor
 

1 2 2 2

Aprovizionarea la nivel  naþional
 

3 3 3 3

Aprovizionarea la nivel european 3 2  1  1  

Aprovizionarea la nivel internaþional 
(în afara Europei)

2 2  1  1  

Volum de comenzi important 3 3  1  1  
Volum de comenzi mijlociu 2 2 2 1

Volum de comenzi slab 1 1 2 2

Adãugaþi în fiecare coloanã cifrele 
liniilor bifate   

 
     

     

 

 
     

     

 

Funcþia de vânzare Bifaþi liniile care 
vã privesc

EDI XML- EDI  Web EDI Piaþã 
electronicã

Clienþi ”mari întreprinderi” 3 2 1 1
Clienþi ”IMM”-uri 1 2 1 2
Clienþi ”particulari” 0 0 0 1
Clientelã naþionalã 3 3 3 3
Clientelã europeanã 3 2 1 1
Clientelã internaþionalã (în afara 
Europei)

2 2 1 1 

Volum de comenzi important 3 3 1 1
Volum de comenzi mediu 2 2 2 1
Volum de comenzi slab 1 1 2 2
Adãugaþi în fiecare coloanã 
cifrele liniilor bifate 

   

   
      

      
      
      

      

 
      

      
      

Remarcã: Alegerea se va face cu prioritate spre soluþii cu nota cea mai mare (cititã pe ultima linie).
Pot fi reþinute mai multe soluþii pentru o aceeaºi întreprindere. Soluþiile pot fi diferite pentru aprovizionãri ºi, 
respectiv, pentru vânzãri.

Figura 5.2: Grilã de evaluare

34 Sistemul GS1 - Schimburi electronice de date



6 Model de convenþie de interschimb*)

Preambul

Anexa tehnicã

Anexa funcþionalã

Articolul 1 -  Obiect ºi valoare

Articolul 2 - Exigenþe ºi specificaþii tehnice

l

l

l

l

l

Articolul 3 - Exigenþe operaþionale

Articolul 4  - Modalitãþi de tratament ºi confirmarea recepþiei mesajelor

Articolul 5 - Înregistrarea ºi pãstrarea datelor

Convenþia de interschimb cuprinde convenþia propriu-zisã, o anexã tehnicã ºi o 
anexã funcþionalã. Aceastã convenþie intervine între doi parteneri. Ea fixeazã condiþiile 
generale ale schimburilor electronice ºi nu afecteazã contractele existente între 
parteneri ºi reþelele cu valoare adãugatã sau furnizorii lor de programe de aplicaþii 
pentru schimburile electronice profesionale.

 conþine toate elementele privitoare la punerea în lucru operaþionalã 
a telecomunicaþiilor între parteneri, reþele, adrese de reþele, orare. Dacã sunt utilizate 
mai multe reþele sau staþii EDI, poate fi necesar sã se stabileascã atâtea anexe tehnice 
câte reþele sau staþii EDI existã.

 defineºte mesajele ºi utilizarea lor. Convenþia poate sã fie 
stabilitã între pãrþi, fie anexatã la contractul principal.

Convenþia de interschimb cuprinde transferurile de mesaje între parteneri 
efectuând tranzacþii comerciale prin intermediul schimburilor electronice profesionale. 
Convenþia nu trateazã consecinþele juridice ale tranzacþiilor încheiate prin schimburi 
electronice profesionale.

În anexe sunt incluse materialele operaþionale urmãtoare:
echipamentele utilizate, mijloacele de comunicare, mesajele standard ºi 
convenþiile de codificare;
modalitãþile de tratament ºi de confirmare a recepþiei mesajelor;
securitatea mesajelor;
înregistrãrile ºi conservarea mesajelor;
planificarea punerii în lucru ºi eventualele teste.

Partenerii se angajeazã sã se doteze ºi sã menþinã echipamentele ºi programele 
informaþionale. Detaliile privitoare la reþelele, mijloacele de conexiune, ca ºi cele 
privitoare la mesaje, versiunile ºi utilizãrile lor sunt descrise în anexele tehnice ºi 
funcþionale.

Mesajele primite trebuie sã fie tratate cât mai repede posibil ºi dacã este cazul în 
intervalul fixat prin anexa tehnicã. Dacã este cerutã o confirmare de recepþie, natura sa 
este precizatã în anexa tehnicã. Recepþia acestei confirmãri de cãtre emitent îi 
garanteazã luarea în considerare a mesajului de cãtre destinatar, dar ea nu echivaleazã 
unei acceptãri a conþinutului.

Pentru a garanta securitatea schimburilor, pot fi definite intervalele de pãstrare a 
datelor schimbate. Aceste intervale permit a asigura preluãri pentru prelucrare sau 

______________
*) Dupã metodologia EAN-FRANÞA
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retransmisii de mesaje. Aceste intervale trebuie sã acopere cel puþin timpul necesar 
încheierii tranzacþiilor cuprinse. Ele vor fi precizate în anexa tehnicã, mesaj cu mesaj, 
dacã este necesar.

Sunt fixate, de asemenea, obligaþii de arhivare în cadrul dematerializãrii fiscale 
(articolul 8).

Duratele de înregistrare sau de pãstrare a datelor definite de prezenta convenþie 
cuprind procesul de schimburi electronice profesionale; ele nu repun în cauzã obligaþia 
fãcutã prin dreptul comercial de a pãstra proba tranzacþiilor timp de 10 ani.

Pentru a þine cont de evoluþiile tehnice sau comerciale, pãrþile se obligã sã menþinã 
la zi anexele tehnice ºi funcþionale. Modificãrile trebuie sã fie notificate cu un preaviz de 
cel puþin 2 luni. Ele nu pot intra în aplicare decât dupã validarea de cãtre pãrþi a testelor 
prealabile de punere în lucru operaþionalã.

În caz de litigiu ºi cu atât mai mult cu cât dreptul nu dispune altfel, înregistrãrile 
informatice ale mesajelor care au fost pãstrate conform convenþiei, constituie proba 
faptelor conþinute numai atunci când nu a fost adusã proba contrarã.

În cadrul dematerializãrii fiscale, partenerii se pun de acord asupra 
complementelor materiale ºi programelor necesare ºi îºi coordoneazã demersurile 
respective faþã de administraþia fiscalã.

Pentru facturi, primiri, note de debit sau de credit schimbate între partenerii români 
având adoptatã dematerializarea fiscalã a facturii, intervalul minim de pãstrare este de 3 
ani pe suport magnetic. Acest interval trebuie completat cu o perioadã complementarã 
de 3 ani pe orice alt suport.

Convenþia va fi consideratã ca fiind efectivã din momentul semnãrii sale. 
Rezilierea convenþiei va putea sã intervinã la iniþiativa oricãreia dintre pãrþi, cu un 
preaviz de 6 luni prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.

Legea aplicabilã este cea care conduce contractul principal între parteneri. 
Reglementarea litigiilor legatã de aplicarea prezentei convenþii se efectueazã în 
condiþiile ºi dupã modalitãþile definite în contractul principal între parteneri.

Articolul 6  - Mentenanþa ºi evoluþia convenþiei

Articolul 7 - Admiterea probei mesajului

Articolul 8  - Validitatea fiscalã a mesajelor

Articolul 9 - Durata dispoziþiilor convenþiei

Articolul 10 - Rezolvarea litigiilor
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Anexa tehnicã pentru EDI convenþional

Reþele

Partenerii precizeazã aici VAN-urile utilizate

  
Dacã cele douã reþele nu sunt identice, de precizat, mai jos, interconexiunile 

utilizate:

- IBM/AT&T- X400
- eXite
- Alta, de precizat:.................................................................................................

Dacã sunt utilizate pentru rutaj mai mult de douã Reþele cu Valoare Adãugatã, 
sã se descrie mai jos interconexiunea:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Partenerii precizeazã aici staþia de telecomunicare.

Staþia de telecomunicare 

 

 

  
  

Reþeaua cu valoare adãugatã utilizatã de 
întreprinderea....................................este:

• IBM/AT&T- X400
• eXite
• Alta, de precizat:..................................
.................................................................

  
  

• EasyCom, versiunea........................
• ECODEX / eXite...............................
• INFLUE............................................

pentru o altã staþie de telecomunicare a se 
preciza:

• numele sãu.......................................
• versiunea sa.....................................
• materialul..........................................

 

 

Programe
    

  
  

Traductorul utilizat de 
întreprinderea.........................este de tip:

• EDIFACT/EANCOM
• Alte limbaje, de precizat:
................................................................

A fost:
• dezvoltat  în interior
• cumpãrat de la......................................

• EasyCom, versiunea........................
• ECODEX / eXite...............................
• INFLUE............................................

pentru o altã staþie de telecomunicare a se 
preciza:

• numele sãu.......................................
• versiunea sa.....................................
• materialul..........................................

Traductorul utilizat de 
întreprinderea.........................este de tip:

• EDIFACT/EANCOM
• Alte limbaje, de precizat:
................................................................

A fost:
• dezvoltat  în interior
• cumpãrat de la......................................

Reþeaua cu valoare adãugatã utilizatã de 
întreprinderea....................................este:

• IBM/AT&T- X400
• eXite
• Alta, de precizat:..................................
.................................................................
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Contacte EDI

• Numele interlocutorului:
.................................................................

• Funcþia
..................................................................

• Serviciul/departamentul:
..................................................................
..................................................................

• Tel.:........................................................

Dacã este aplicabil:
• adresa EDI a întreprinderii
............................................................este:
...................................................................

• la aceastã adresã EDI sunt asociate 
locaþiilor urmãtoare:
....................................................................
....................................................................

Proceduri de ajutor

Dacã sunt definite mai multe locaþii, procedurile de ajutor pot fi specificate la fiecare.

Procedurile de ajutor puse în lucru de 
întreprinderea
.............................................................sunt:

• în caz de indisponibilitate a reþelei:
- fax nr.:.......................................................
- telefon nr.:.................................................
- staþie de ajutor:.........................................
- de precizat altã reþea :
......................................................................
......................................................................

• în caz de disfuncþie, o procedurã de ajutor 
asigurã o preluare într-un interval de....ore, 
pentru mesajele cu vechime de.....ore.

Orare ºi frecvenþe ale schimburilor

Întreprinderea................................................
depune ºi retrage mesajele sale în ...
reprize în 24 ore, între:
Ora... ºi ora.....
Ora... ºi ora.....
Ora... ºi ora.....

de luni pânã sâmbãtã
sau luni, marþi, miercuri, joi, vineri, sâmbãtã

(ºtergeþi menþiunile inutile)

Remarcã: Aceste orare pot fi definite pe tip de mesaj, dacã partenerii considerã necesar.

• Numele interlocutorului:
.................................................................

• Funcþia
..................................................................

• Serviciul/departamentul:
..................................................................
..................................................................

• Tel.:........................................................

Dacã este aplicabil:
• adresa EDI a întreprinderii
............................................................este:
...................................................................

• la aceastã adresã EDI sunt asociate 
locaþiilor urmãtoare:
....................................................................
....................................................................

Procedurile de ajutor puse în lucru de 
întreprinderea
.............................................................sunt:

• în caz de indisponibilitate a reþelei:
- fax nr.:.......................................................
- telefon nr.:.................................................
- staþie de ajutor:.........................................
- de precizat altã reþea :
......................................................................
......................................................................

• în caz de disfuncþie, o procedurã de ajutor 
asigurã o preluare într-un interval de....ore, 
pentru mesajele cu vechime de.....ore.

Întreprinderea................................................
depune ºi retrage mesajele sale în ...
reprize în 24 ore, între:
Ora... ºi ora.....
Ora... ºi ora.....
Ora... ºi ora.....

de luni pânã sâmbãtã
sau luni, marþi, miercuri, joi, vineri, sâmbãtã

(ºtergeþi menþiunile inutile)
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Validare

l

l

Semnale de alertã

Teste ºi preluare în sarcinã

Schimbul de mesaje este considerat ca valid dupã returul
confirmãrii deschiderii în:...................................................................................

    (reþeaua utilizatã)
alte confirmãri, de precizat:................................................................................

Întreprinderea emitentã va trebui sã-ºi alerteze partenerul comercial dacã nu este 
primitã confirmarea într-un interval de .... faþã de emiterea mesajelor.

Întreprinderea emitentã va contacta, atunci, prin telefon, utilizatorul staþiei de 
destinaþie.

Dupã perioada de teste tehnice, se prevede aplicarea într-un interval de ... zile a 
unei proceduri paralele cu modul de schimb aplicat înainte. Schimburile reale 
debuteazã dupã acordul între pãrþi.

În timpul perioadei de teste, partenerii pot sã convinã sã utilizeze o cutie poºtalã de 
teste sau o locaþie de teste. Aceastã procedurã poate sã se dovedeascã foarte utilã 
pentru punerea la punct a unui nou mesaj venind sã se adauge la mesajele deja 
operaþionale.

39Model de convenþie interschimb



Anexa tehnicã pentru XML-EDI

Protocol de comunicare

l

l

l

Programe

Contacte

Partenerii precizeazã aici protocolul utilizat.
AS2
SOAP
X400 versiunea XML

Parserul utilizat este:.....................................................

Proceduri de ajutor 

Ierarhii ºi frecvenþe ale schimburilor 

Validare 

Semnale de alertã 

Teste ºi preluare în sarcinã 

(în aceeaºi structurã ca la Anexa EDI convenþional).

(în aceeaºi structurã ca la Anexa EDI 
convenþional).

(aceleaºi condiþii ca la Anexa EDI convenþional).

(aceleaºi condiþii ca la Anexa EDI convenþional).

(aceleaºi condiþii ca la Anexa EDI convenþional).

• Numele interlocutorului:
.................................................................

• Funcþia
..................................................................

• Serviciul/departamentul:
..................................................................
..................................................................

• Tel.:........................................................

Dacã este aplicabil:
• adresa EEP a întreprinderii
............................................................este:
...................................................................

• la aceastã adresã EEP sunt asociate 
locaþiilor urmãtoare:
....................................................................
....................................................................

• Numele interlocutorului:
.................................................................

• Funcþia
..................................................................

• Serviciul/departamentul:
..................................................................
..................................................................

• Tel.:........................................................

Dacã este aplicabil:
• adresa EEP a întreprinderii
............................................................este:
...................................................................

• la aceastã adresã EEP sunt asociate 
locaþiilor urmãtoare:
....................................................................
....................................................................
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Anexe funcþionale

Mesaje schimbate

În cadrul prezentei convenþii, partenerii convin sã schimbe mesaje respectând 
convenþiile de utilizare precizate în tabelul de mai jos.

Mesaje EANCOM 97/2000 

EDIFACT – D96A  
XML - EDI Altele

•Informaþia despre
 produs

•Informaþia despre
 parteneri

•Comanda

•Livrarea

•Altele

Pe lângã acest tabel, partenerii pot sã defineascã un scenariu de flux vizând 
precizarea înlãnþuirii mesajelor.

Pentru a identifica articolele sau produsele, obiectele schimburilor lor, pãrþile 
convin sã utilizeze în principal standardele GS1 de identificare a unitãþilor consumator ºi 
a unitãþilor logistice.

Pentru a identifica partenerii în mesaje, pãrþile convin sã utilizeze în principal 
coduri de locaþie GS1 de 13 caractere numerice.

Utilizarea codurilor rezultând din aceste sisteme de codificare necesitã 
comunicarea de date prealabile, sub formã de fiºã-produs, de declaraþie de locaþie ºi de 
filiale. Aceastã comunicare se poate face dupã moduri care trebuie precizate de 
parteneri: hârtie, dischetã, mesaj EEP, consultare de bazã de date. Aceastã din urmã 
posibilitate este adesea prevãzutã pentru datele locaþiei ºi filialelor.

Respectând standardul reþinut la capitolul ”Mesaje schimbate”, partenerii definesc 
profile de utilizatori ale mesajelor. Aceste profile au ca scop sã precizeze datele 
compatibile cu programele aplicative ºi bazele de date ale celor doi parteneri. Pentru 
mesajele care nu sunt supuse la restricþii, este suficientã numai referinþa la standard. 
În caz contrar, descrierea precisã a profilului trebuie sã fie adãugatã la prezenta 
convenþie.

Codificare

Profile de utilizare a mesajelor 
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ASP

Balizã

Category 
management

Convenþia sau 
acordul de 
interschimb

CPFR

Aplicaþie Service Provider sau Furnizori de Servicii 
Aplicative.
Ansamblu de tehnici permiþând a distribui aplicaþii plecând 
de la un site central. În acest caz, aplicaþiile nu sunt la clienþi 
sau nu sunt în permanenþã la clienþi, ele devin utilizabile în 
locaþie la timpul trecut sau la vocaþie.

Unitate logicã de bazã care permite a identifica ºi a califica 
un element, prin forma sa, natura sa ºi rolul sãu în limbajele 
HTML, SGML ºi XML.

Gestiune pe categorii de produse. 
Principiu de gestiune a produselor constând în a înþelege 
piaþa nu articol cu articol, ci prin regruparea articolelor 
corespunzând motivaþiilor de cumpãrare omogene la 
consumatori. 
Category management constituie unul din instrumentele 
ECR.

Contract privat între doi parteneri comerciali prescriind o 
îmbinare de reguli juridice ºi tehnice acceptabile reciproc. 
El permite sã se constituie forþa probantã a tranzacþiilor lor 
electronice ºi sã se conducã utilizarea tehnologiei aplicate 
comunicaþiilor de afaceri. Acest document este de obicei 
însoþit de un manual al utilizatorului descriind, spre 
exemplu, nivelul sintaxei, mesajele, consideraþiile 
comerciale ºi juridice ºi prescripþiile în materie de 
telecomunicare ºi de securitate.

Collaborative Planning Forecasting and Replenishment. 
Aplicaþie de aprovizionare partajatã, care poate lua 
numeroase forme, dar care constã într-o viziune comunã 
”distribuitor-industriaº” asupra previziunilor de vânzare ºi de 
livrare. Dupã acordurile între parteneri, ea poate conduce la un 
schimb de propunere de comandã (CMI-Co-Managed 
Inventory sau VMI-Vendor Managed Inventory). Aceastã 
metodã necesitã o colaborare strânsã a partenerilor, atât la 
previziuni, metode de reaprovizionare cât ºi asupra gestiunii 
promoþiilor sau a introducerii de noi produse.

Anexã
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Cross docking sau transbordarea de la chei la chei este un 
sistem de distribuþie dupã care mãrfurile recepþionate de 
centrul de distribuþie sau platformã nu sunt stocate ci pregãtite 
pentru o reexpediþie imediatã la destinaþia magazinelor.
Pregãtirile pe magazin sunt fãcute de furnizor ºi/sau 
distribuitor.
Cross docking se caracterizeazã prin intervale de 
aprovizionare foarte scurte ºi pot fi puse în lucru în douã 
moduri:
- spargerea pe platformã cu lotizarea fãcutã de distribuitor 

denumit Intermediate Handling Cross Docking;
- spargerea pe platformã cu prelotizare (comandã 

lotizatã) fãcutã de furnizor denumit Pre-packed Cross 
Docking.

Acþiune vizând a înlocui fluxuri de informaþie pe hârtie 
(comandã, aviz de aprovizionare, facturã,...) prin fluxuri de 
informaþie electronicã.

Document Type Definition.
Fiºier (sau mai multe fiºiere de utilizat împreunã) scris în 
XML, care conþine o definiþie formalã a unui tip particular de 
documente. 
Un DTD defineºte numele care pot fi utilizate pentru tipurile 
de elemente, locul unde ele pot sã aparã ºi maniera în care 
ele se articuleazã unele în raport cu altele. 

Subset de mesaje din standardul EDIFACT adaptate 
sectorului distribuþiei de cãtre GS1.

Iniþiativã pentru crearea unei infrastructuri de comerþ 
electronic global pe bazã de schimburi de mesaje XML.
Aceastã iniþiativã este condusã împreunã de OASIS ºi 
UN/CEFACT.
Mai multe informaþii: 

Sistemul de schimb de date conform standardelor X.400 ºi 
suportând mesajele în limbaj EANCOM ºi UN/CEFACT.

www.ebXML.org.

Cross docking

Dematerializare

DTD

®
EANCOM

ebXML

ECODEX / eXite
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Efficient Consumer Response sau Rãspuns Eficient la 
Cererea Consumatorului.
Strategie Industrie/Comerþ în care furnizori ºi distribuitori 
lucreazã împreunã pentru a aduce o mai bunã satisfacþie 
consumatorului final. Cele douã axe ale acestui sistem sunt un 
schimb de informaþii de calitate, bazat pe principiul zero hârtie, 
ºi un flux de mãrfuri fãrã rupturã. Acesta, aplicat de la lanþul de 
fabricaþie pânã la linia de casã a punctului de vânzare, trebuie 
sã minimizeze rupturile, pierderile ºi orice non-valoare în 
relaþia dintre partenerii comerciali de la producþie pânã la 
vânzarea finalã:

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce 
and Transport (Schimb de Date Informatizat pentru 
Administraþie, Comerþ ºi Transport).
Regulile Naþiunilor Unite privitoare la Schimbul de Date 
Informatizat pentru Administraþie, Comerþ ºi Transport. Ele 
se compun dintr-un ansamblu de norme aprobate la scarã 
internaþionalã, repertoare ºi directive pentru schimbul 
electronic de date structurate, în particular cele privitoare la 
comerþul de bunuri ºi servicii între sisteme informatice 
independente.

Fiºier intermediar de import/export al unui mesaj EDI în/de 
la programul receptor/emitor.
La emisie, fiºier conþinând datele dupã extragerea lor din  
programul aplicativ. Ele vor fi traduse de traductor.
La recepþie, fiºierul conþinând datele înaintea integrãrii lor în 
programul aplicativ. Aceste date au fost traduse de 
traductor.

Iniþiativa pentru Comerþul Global.
Iniþiativa internaþionalã pentru dezvoltarea schimburilor 
electronice pe Internet care regrupeazã GS1 ºi primii 
patruzeci furnizori ºi distribuitori mondiali.
Pentru mai multe informaþii,

Gestiunea Partajatã a Aprovizionãrilor.
Aceastã metodã de reaprovizionare intrã în cadrul 
tehnicilor ECR. Plecând de la informaþii cuprinzând 
stocurile ºi/sau vânzãrile transmise de distribuitor, 
industriaºul calculeazã nevoile ºi transmite o propunere de 
comandã confirmatã sau nu de distribuitor.

www.ecrnet.org

www.globalcommerceinitiative.org

ECR

EDIFACT

Fiºier pivot

GCI

GPA
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Asociaþia internaþionalã care cuprinde 103 asociaþii 
naþionale, din care ºi GS1 România.
GS1 este responsabilã de gestiunea identificãrii automate 
a produselor ºi participã la dezvoltarea mesajelor EDIFACT 
utilizate în sectorul distribuþiei.
Ea pune la punct un acord de interschimb lingvistic, bazat 
pe limbajul UN/EDIFACT, denumit EANCOM.
Mai multe informaþii: 

HyperText Markup Language.
Limbaj de descriere de documente ºi de prezentare 
permiþând a crea pagini Web. El permite a indica ordinea ºi 
mãrimea caracterelor, punerea în paginã, a insera imagini 
sau linii hipertexte. Documentul transmis pe reþea este 
interpretat pe postul client printr-un program denumit de 
anglofoni browser ºi de francofoni navigator sau butineur. 
Numele fiºierelor HTML, conþinând datele paginilor Web, 
au adesea sufixele .html sau .htm. 

Hyper Text Transfer Protocol.
Acesta este protocolul de comunicare utilizat pentru a 
accede la servere Web (WWW)

Serviciu de mesagerie electronicã propus de IBM putând sã 
suporte schimburi de date informatizate. Acest serviciu se 
bazeazã pe recomandãrile X.400 ale UIT-T

Aplicaþie permiþând a controla calitatea unui mesaj XML.
”Parsing”-ul unui document XML efectueazã analiza 
sintacticã ºi semanticã, controlul în raport cu parametrii 
DTD, înlocuirea valorilor de referinþã prin valori reale, 
raportul asupra erorilor în caz de divergenþã.

O piaþã electronicã este o platformã electronicã de comerþ, 
constituitã dintr-un ansamblu de instrumente informatice ºi 
de soluþii de telecomunicaþii permiþând a prelucra operaþiuni 
comerciale.
Pieþele electronice folosesc tehnicile Internet ºi EDI pentru 
prezentarea bunurilor ºi serviciilor, actualizarea bazelor de 
date ºi transmisia ordinelor ºi documentelor comerciale.

Reþea cu Valoare Adãugatã / Reþea de Servicii cu Valoare 
Adãugatã.
Un VAN constã într-o reþea de telecomunicaþie gestionatã 
de un operator permiþând a face sã comunice aplicaþii ºi 
materiale informatice eterogene aducând funcþionalitãþi 
suplimentare ca extracþia, traducerea, formatarea sau 
alegerea protocolului de comunicare. Existã din ce în ce 
mai mult tendinþa sã se vorbeascã de VAN pentru a 
diferenþia mai bine noþiunile de servicii ºi de suporturi de 
comunicare.

www.gs1.org

GS1

HTML

HTTP/HTTPS

IBM/AT&T-X400
(Information 
Exchange)

Parser

Piaþa electronicã

RVA / RSVA (VAN)
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Schema XML

SGML

SMTP

SOAP

SQL

TDFC

Schemele XML fac parte din standardele definite de W3C 
(World Wide Web Consortium).
Ele permit a reprezenta structura unui document XML sub 
forma unui arbore ierarhic.
Schemele XML, contrar DTD, sunt ele însele documente 
XML. Ele pot deci fi create, exploatate, transformate... prin 
aceleaºi standarde ca cele utilizabile pentru XML.

Standard Generalised Mark-Up Language.
Serie de standarde pentru bornaj ºi adresare a pãrþii de text. 
Norma ISO permiþând a descrie un document ca un 
ansamblu organizat pentru a accede aici de o manierã 
automatã ºi a gestiona actualizãrile fãrã a revedea tot 
documentul. SGML permite pe de o parte sã se descrie 
structura unui document, pe de altã parte a repera în acest 
document diferitele elemente (capitole, paragrafe, note, 
titluri etc.).

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Protocol de transmitere a mesajelor electronice de la un 
calculator la altul.
Protocolul de transmitere SMTP este conform normelor 
internaþionale ºi serveºte la schimbul de mesaje pe 
Internet. El determinã, spre exemplu, cum douã sisteme de 
mail (servere pe reþeaua IP) reacþioneazã unul cãtre altul ºi 
ce format trebuie sã aibã comenzile.

Protocol dezvoltat pentru a accede la servicii Web, Simple 
Object Access Protocol utilizeazã XML pentru trimiterea de 
comenzi sub formã de text via HTTP. Cu o  vocaþie 
comparabilã cu a sistemelor de obiecte distribuite precum 
Com ºi Corba, este mai uºor de programat ºi mai lejer. El 
vizeazã sã devinã un standard.

Structured Query Language
Acesta este un limbaj specializat pentru interogarea de 
baze de date.
SQL permite a defini datele care vor fi pãstrate într-o bazã 
de date (creare) ºi permite a formula solicitãri pentru a 
interoga o bazã de date existentã.

Transfer de Date Contabile ºi Fiscale.
Standard definit ºi utilizat de Ministerul Economiei din 
Franþa pentru transmisia electronicã de date fiscale ºi 
contabile. 

Sistemul GS1 - Schimburi electronice de date46



Trasabilitatea a fost definitã în 1987 de norma ISO 8402 ca: 
”aptitudinea de a regãsi istoricul, utilizarea sau localizarea 
unei entitãþi prin intermediul identificãrilor înregistrate”.
Din punctul de vedere al utilizatorului, trasabilitatea poate fi 
definitã ca faptul de a urmãri produse din punct de vedere 
calitativ ºi cantitativ în spaþiu ºi timp.
Din punctul de vedere al gestiunii informaþiei, a pune la 
punct un sistem de trasabilitate într-un lanþ de 
aprovizionare înseamnã a asocia sistematic un flux de 
informaþii la un flux fizic.
Obiectivul este de a putea regãsi, la momentul dorit, date 
prealabil determinate relative la loturi sau regrupãri de 
produse (de asemenea, în prealabil determinate) ºi 
aceasta pornind de la unul sau mai mulþi identificatori cheie.

Ansamblul programelor utilizate pentru a converti o 
informaþie într-o codificare ºi/sau dupã un format dat într-o 
altã codificare ºi/sau alte reguli de formatare (structurare).
Programul traduce datele unui fiºier intern pregãtit de o 
aplicaþie internã în datele unui limbaj comun (UN/EDIFACT, 
spre exemplu), apoi el genereazã structura mesajului 
normalizat punând, la locul corect în structurã, datele 
traduse.

Unified Modeling Language.
UML este un limbaj unificat de modelare (de date ºi de 
activitãþi). Unificat pentru cã UML este nãscut din fuziunea a 
trei metode principale de structurare ”obiect” utilizate pânã 
atunci (Booch, OMT ºi Jacobson). UML a fost încercat ºi 
deja s-a obþinut aderarea principalilor actori ai pieþei 
(Microsoft, Oracle, Hewlett-Packard...).
În acelaºi timp, este important sã se înþeleagã cã UML, în 
prezent, este numai o ”reprezentare unificatã”. UML este un 
mijloc de a descrie un obiect oarecare (o platformã petrolierã, 
un stilou,...), relaþiile acestui obiect cu ”lumea exterioarã”, 
activitãþile aferente existenþei acestui obiect ºi evoluþia 
temporarã a obiectului în funcþie de activitãþi. Pentru acest 
fapt, UML propune biblioteci de simboluri ºi de metode de 
asociere pentru a elabora diagrame descriptive ale 
obiectelor ºi activitãþilor.
Pentru EDI, UML trebuie sã fie utilizat pentru a modela 
conþinutul mesajelor EDIFACT ºi activitãþile comerciale sau 
administrative care constituie cadrul schimbului considerat. 
Numeroase pachete de programe (din care cel mai 
cunoscut este Rationnal Rose) au fost deja dezvoltate 
pentru a facilita sarcina utilizatorilor UML. 

Trasabilitate

Traductor

UML
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Ansamblul regulilor definite de CCITT pentru transferurile 
de mesaje normalizate. Ele sunt rezultate din lucrãrile ISO 
ºi ale CCITT. Mesajul de tip X.400 permite schimburi între 
sisteme eterogene.

XML (eXtensible Markup Language).
Subansamblu al SGML, XML este un meta-limbaj care 
permite a defini alte limbaje plecând de la crearea de 
marcatoare (balize) cãrora li s-au dat o semnificaþie 
semanticã.
XML permite unei întreprinderi sã creeze direct propriul sãu 
vocabular ºi sã asambleze cuvintele astfel create în 
mesaje.
În XML, DTD ºi/sau schemele joacã rolul de model pentru 
aceastã creare.
Aceste posibilitãþi fac din XML un instrument universal 
pentru concepþia, transportul, transformarea ºi exploatarea 
datelor textuale ºi multimedia. 

Utilizarea meta-limbajului XML pentru comunicarea directã 
între sisteme de informare. Mesajele XML au în acest caz 
aceleaºi funcþii ca mesajele EDIFACT ale EDI convenþional.

XSL (eXtensible Stylesheet Language - Standard al World 
Wide Web Consortium - W3C) permite a se pune o schemã 
XML în limbaj de prezentare HTML.

X.400

XML

XML - EDI

XSL
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