คําอธิบายโครงสร้ างข้ อมลแฟ้
ู ม XML สําหรั บนําเข้ าข้ อมลูรายการจัดส่ ง (Shipment)

แฟ้ม XML เป็ นเท็กซ์ไฟล์ชนิดหนึง สามารถเปิ ดอ่านด้ วยเท็กซ์อิดเิ ตอร์ ทวั ๆไปได้ เช่น
Notepad แต่แฟ้ม XML จะมีโครงสร้ างข้ อมูลภายในทีแตกต่างกันออกไป และแฟ้มจะถูกบันทึก
โดยใช้ นามสกุล .xml
รูปแบบข้ อมูลจะประกอบด้ วยแท็ก เพืออธิบายข้ อมูล อาจมีแค่แท็กเปิ ดอย่างเดียว หรื อ
แท็กเปิ ดและแท็กปิ ดครอบข้ อมูลไว้ ภายใน โดยแท็กปิ ดจะมีเครื องหมาย / อยูห่ น้ าชือแท็ก
ตัวอย่างเช่น <TEST>1234</TEST> จะมีแท็กเปิ ดคือ <TEST> จะคูก่ บั แท็กปิ ดคือ
</TEST> โดยมีข้อมูล 1234 อยูร่ ะหว่างแท็ก
ช้ อมูลจะไล่ไปตามบรรทัดโดยห้ ามมีบรรทัดทีวา่ งเปล่า
รปแบบข้
อมลที
ู
ู ใช้ ในการนําเข้ าส่ ูระบบ
ข้ อมูลเริ มต้ น (จําเป็ นต้ องมี)

<?xml version="1.0" ?>
<XML_SHIPMENT_INFO>
ข้ อมูลรายการจัดส่ง (ไล่ไปทีละบรรทัดตามแถวของตาราง)
รปแบบ
ู
<XML_SHIPMENT_DETAILS>
<NAME>MT</NAME>
<LOADINGID>Test </LOADINGID>
<LOADDESCRIPTION>Shipment </LOADDESCRIPTION>
<CURRENCY>USD</CURRENCY>
</XML_SHIPMENT_DETAILS>

ค่ าทีอย่ ูภายในแท็ก
ไม่ต้องแก้ ไข
ไม่ต้องแก้ ไข
รหัสการจัดส่ง
สกุลเงิน
ไม่ต้องแก้ ไข

ข้ อมูลรายการคอนเทนเนอร์
(ไล่ไปทีละบรรทัดตามแถวของตาราง และวนขึ 9นแถวที 1 ใหม่ หากมีมากกว่า 1 รายการ)

หมายเหตุ

รปแบบ
ู
<XML_CONTAINER_LIST>
<CONTAINERID>40 feet</CONTAINERID>
<QUANTITY>1</QUANTITY>
<DEPTH>1200</DEPTH>
<WIDTH>243</WIDTH>
<HEIGHT>240</HEIGHT>
<WEIGHT>20000</WEIGHT>
</XML_CONTAINER_LIST>

ค่ าทีอย่ ภู ายในแท็ก
ไม่ต้องแก้ ไข
รหัสคอนเทนเนอร์
จํานวน
ความลึกภายใน
ความกว้ างภายใน
ความสูงภายใน
นํ 9าหนักบรรทุก
ไม่ต้องแก้ ไข

หมายเหตุ

หน่วยเป็ น ซ.ม.
หน่วยเป็ น ซ.ม.
หน่วยเป็ น ซ.ม.
หน่วยเป็ น ก.ก.

ข้ อมูลรายการสินค้ า
(ไล่ไปทีละบรรทัดตามแถวของตาราง และวนขึ 9นแถวที 1 ใหม่ หากมีมากกว่า 1 รายการ)
แท็กสีนํ 9าเงิน ไม่จําเป็ นต้ องมีแท็กนี 9ก็ได้
รปแบบ
ู
<XML_CARGO_LIST>
<PRODUCTID>SKU#-001</PRODUCTID>
<CARGONAME>Name 001</CARGONAME>
<LENGTHH>30</LENGTHH>
<WIDTH>15</WIDTH>
<HEIGHT>45</HEIGHT>
<WEIGHT>150</WEIGHT>
<QUANTITY>195</QUANTITY>
<PACK>5</PACK>
<NAME>Customer 1</NAME>
<C1>192</C1>
<C2>186</C2>
<C3>129</C3>
<NOTOP>0</NOTOP>
<CTYPE>0</CTYPE>

ค่ าทีอย่ ภู ายในแท็ก
ไม่ต้องแก้ ไข
รหัสสินค้ า
ชือสินค้ า
ความยาว
ความกว้ าง
ความสูง
นํ 9าหนัก
จํานวนกล่อง
จํานวนชิ 9นสินค้ าในกล่อง

หมายเหตุ

หน่วยเป็ น ซ.ม.
หน่วยเป็ น ซ.ม.
หน่วยเป็ น ซ.ม.
หน่วยเป็ น ก.ก.

ใส่เป็ น 1 หากไม่
สนใจ
ชือลูกค้ า
ห้ ามปล่อยว่าง
ระดับสีแดง (สีกล่อง)
ค่าระหว่าง 40-255
ระดับสีเขียว (สีกล่อง)
ค่าระหว่าง 40-255
ระดับสีนํ 9าเงิน (สีกล่อง)
ค่าระหว่าง 40-255
ห้ ามสินค้ าอืนวางทับ 0 = วางทับได้ 1 = วางทับไม่ได้
ชนิดสินค้ า 0 = กล่อง 1 = ทรงกระบอก 2 = พาเลท

<PRIORITY>1</PRIORITY>
<MAXST1>0</MAXST1>
<MAXST2>0</MAXST2>
<MAXST3>0</MAXST3>
<SETRATIO>1</SETRATIO>
<STACKVALUE>1</STACKVALUE>
<STYLE1>0</STYLE1>
<STYLE2>0</STYLE2>
<STYLE3>0</STYLE3>
<STYLE4>0</STYLE4>
<STYLE5>0</STYLE5>
<STYLE6>0</STYLE6>
<ADDRESS1></ADDRESS1>
<ADDRESS2></ADDRESS2>
<ADDRESS3></ADDRESS3>
<ADDRESS4></ADDRESS4>
</XML_CARGO_LIST>

ลําดับการเรี ยง ใช้ สําหรับการเรี ยงแบบ FILO เลขตํากว่าเข้ าก่อน
ใส่ 0 ถ้ าไม่จํากัด ถ้ าไม่ใช่
จํานวนซ้ อนตัวเองสูงสุด(ตังปกติ
9 )
จํานวนซ้ อนตัวเองสูงสุด(ยาวตังขึ
9 9น) 0 ด้ านบนสินค้ าจะห้ าม
จํานวนซ้ อนตัวเองสูงสุด(กว้ างตังขึ
9 9น) สินค้ าอืนวางทับ
จํานวนการเรี ยงต่อชุดสินค้ า
ห้ ามตํากว่า 1
ลําดับการเรี ยงแนวตัง9
การอนุญาตการเรี ยงสูงขึ 9นบน 1
0 = วางได้ ทกุ แบบ
การอนุญาตการเรี ยงสูงขึ 9นบน 2
1 = ห้ ามวาง
การอนุญาตการเรี ยงยาวขึ 9นบน 1
2 = อนุญาตเมือวางพื 9น
การอนุญาตการเรี ยงยาวขึ 9นบน 2
3 = อนุญาตเมือไม่วางพื 9น
การอนุญาตการเรี ยงกว้ างขึ 9นบน 1
การอนุญาตการเรี ยงกว้ างขึ 9นบน 2
ข้ อมูลทีอยูล่ กู ค้ า
ไม่ต้องแก้ ไข

ข้ อมูลปิ ดท้ าย (จําเป็ นต้ องมี)

</XML_SHIPMENT_INFO>

ตัวอย่างข้ อมูลรายการจัดส่งสินค้ า 1 คอนเทนเนอร์ และ 2 สินค้ า
<?xml version="1.0" ?>
<XML_SHIPMENT_INFO>
<XML_SHIPMENT_DETAILS>
<NAME>MT</NAME>
<LOADINGID>Test shipment</LOADINGID>

<CURRENCY>USD</CURRENCY>
<LOADDESCRIPTION>Shipment name</LOADDESCRIPTION>
<LOADOK>0</LOADOK>
<LOCK_SHIPMENT>1</LOCK_SHIPMENT>
</XML_SHIPMENT_DETAILS>
<XML_CONTAINER_LIST>
<CONTAINERID>40 feet</CONTAINERID>
<QUANTITY>1</QUANTITY>
<DEPTH>473</DEPTH>
<WIDTH>92.5</WIDTH>
<HEIGHT>94</HEIGHT>
<WEIGHT>70106</WEIGHT>
</XML_CONTAINER_LIST>
<XML_CARGO_LIST>
<PRODUCTID>SKU#-001</PRODUCTID>
<QUANTITY>195</QUANTITY>
<LENGTHH>30</LENGTHH>
<WIDTH>15</WIDTH>
<HEIGHT>45</HEIGHT>
<WEIGHT>150</WEIGHT>
<C1>192</C1>
<C2>186</C2>
<C3>129</C3>
<NOTOP>0</NOTOP>
<CTYPE>0</CTYPE>
<PRIORITY>1</PRIORITY>
<COST>20</COST>
<PACK>5</PACK>
<CARGONAME>Name 001</CARGONAME>
<MAXST1>0</MAXST1>
<MAXST2>0</MAXST2>

<MAXST3>0</MAXST3>
<SETRATIO>1</SETRATIO>
<STACKVALUE>1</STACKVALUE>
<STYLE1>0</STYLE1>
<STYLE2>0</STYLE2>
<STYLE3>0</STYLE3>
<STYLE4>0</STYLE4>
<STYLE5>0</STYLE5>
<STYLE6>0</STYLE6>
<NAME>Customer 1</NAME>
<ADDRESS1></ADDRESS1>
<ADDRESS2></ADDRESS2>
<ADDRESS3></ADDRESS3>
<ADDRESS4></ADDRESS4>
</XML_CARGO_LIST>
<XML_CARGO_LIST>
<PRODUCTID>SKU#-001</PRODUCTID>
<CARGONAME>Name 001</CARGONAME>
<LENGTHH>30</LENGTHH>
<WIDTH>15</WIDTH>
<HEIGHT>45</HEIGHT>
<WEIGHT>150</WEIGHT>
<PACK>5</PACK>
<QUANTITY>195</QUANTITY>
<NAME>Customer 1</NAME>
</XML_CARGO_LIST>
</XML_SHIPMENT_INFO>

