
 

Rīgas Tehniskā universitāte 
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte 

Informācijas tehnoloģijas institūts 
 
 
 

Loģistikas informācijas sistēmas 
 
 

8. lekcija. Datu pārraides vides loģistikas 
tīklos (2): Elektroniskā datu apmaiņa 

A.Romānovs, RTU Modelēšanas un imitācijas katedra 



 
 

2 

Lekcijas saturs 
 

 EDI definīcija 

 EDI priekšrocības 

 EDI standarti  

 X.12  

 EDIFACT  

 EANCOM 

 

LIS 8.lekcija   MIK 



 
 

3 

Definīcijas 
 

 EDI, Electronic Data Interchange, Elektroniskā datu 
apmaiņa 

 
 datorizēta strukturētas informācijas apmaiņa starp 
standartizētas formas datu lietotājiem. 
 uzņēmējdarbības transakciju, piemēram, pasūtījumu vai 
pavadzīmju, apmaiņa starp organizācijām. Parasti 
nodrošina kāda trešā firma, nodibinot sakarus starp 
organizācijām, kas izmanto dažādu aparatūru, un 
garantējot, ka transakcijām ir piekļuve pārdevēja datu 
bāzēm un pasūtījumu sistēmām.  
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 apmaiņa ar standartizēta formāta biznesa datiem pēc 
principa "dators- dators" starp tirdzniecības partneriem. To 
izmanto bankas un citas finansu institūcijas, lai nodrošinātu 
maksājumus.  
 standartu kopums, kas ļauj automātiski apmainīties ar 
elektroniskiem ziņojumiem starp uzņēmumiem un 
uzņēmumu iekšienē.  
 elektroniskās informācijas apmaiņa starp uzņēmumiem 
notiek ar papīra dokumentus aizvietojošiem elektroniskiem 
dokumentiem vienotā standartā.  
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EDI priekšnosacījumi (1) 
 Uzņēmumiem ir nepieciešamas ārējas komunikācijas ar 
tirdzniecības partneriem, bankām, gatavas produkcijas 
patērētājiem;  

 Partneru skaita pieaugums prasa vienotu standartu 
izmantošanu darījumu noformēšanā;  

 Liels dokumentu daudzums, to sarežģītība; 
 Pieslēgšana Internet tīklam  elektronisko dokumentu 
apmaiņa; 
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EDI priekšnosacījumi (2) 
 EDI pamats – standartizēti dokumentu formāti un apmaiņas 
procedūras;  

 Dalībnieki – lielie uzņēmumi, lielas organizācijas; 
 Tirdzniecības partneriem elektroniskā datu apmaiņa 
nodrošina efektīvu biznesa instrumentu automātiskai 
komercinformācijas pārraidei tiešā veidā no vienas 
datorsistēmas uz otru.  
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EDI izmantošana 
 EDI piedāvā: 

 pavadzīmju elektroniska apmaiņu; 
 pasūtījumu elektroniska apmaiņu; 
 naudas pārskaitījumi; 
 informācijas apmaiņu par produktiem un uzņēmumiem 
(preces cena, izmēri, uzņēmuma rekvizīti utt.) 

 apstiprinājumi piegādēm, pasūtījumiem; 
 informācijas apmaiņu par noliktavā esošajiem 
krājumiem. 

 utt.  
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EDI izmantošanas priekšrocības (1) 
 vidējais uzņēmums gadā apstrādā 5mlj. rēķinus  un 
1,5mlj. pavadzīmes   

 automātiskā strukturizētu datu apmaiņa;  
 informācijas apmaiņas ātrums;  
 kļūdu skaits;  
 nav jāpārbauda informācija (laika ekonomija);  
 “Tieši laikā” koncepcijas ieviešanas priekšnosacījums 
un atbalsts;  
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EDI izmantošanas priekšrocības (2) 
 “bezpapīra” biznesa transakcijas; 
 uzlabojas savstarpējas attiecības starp loģistikas 
sistēmas posmiem; 

 izmaksu samazināšana (loģistikas izmaksu 
samazināšanu panāk, samazinot darba un materiālu 
izmaksas, kas ir saistītas ar drukāšanu, pasta 
izdevumiem, papīra dokumentu apgrozījuma 
darbībām). 
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EDI komunikāciju standarti (1) 
 Eksistē vairāki EDI standarti:  

 ANSI ASC X12 – pamata standarts ASV; to izstrādā 
ANSI (American National Standards Institute); 

 UN/EDIFACT  (Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce, and Transport)– EDI 
starptautisks standarts (pārsvarā Eiropā); 

 TRADACOMS, standarts ko izstrādāja ANA (Article 
Numbering Association); tiek pielietots 
mazumtirdzniecībā Lielbritānijā; 

 

EDI komunikāciju standarti (2) 
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 ODETTE standarts, ko pielieto automobiļu 
ražošanas nozarē Eiropā (The Organization for Data 
Exchange by Tele-Transmission in Europe); 

 GS1 XML – standarts mazumtirdzniecībā;  
 UCS (The Uniform Communications Standard) – 
tirdzniecība ar bakalejas precēm; 

 SWIFT – starpbanku informācijas apmaiņas 
standarts; 

 SEDAS – Vācijas veikalu ķēdes izmantots EDA 
standarts; 

 

EDI komunikāciju standarti (3) 
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 VICS – tirdzniecība ar ikdienas pieprasījuma 
precēm; 

 WINS – preču apstrādes noliktavās; 
 TDCC – transporta darbību apraksta standarts; 
 HL7 – standarts veselības aprūpē; 
 EDIFICE – standarti  elektronikas industrijā. 
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EDI tehnoloģijas (1) 
 EDI standarti ir izstrādāti datu apmaiņai neatkarīgi no: 

 komunikāciju vides 
 programmatūras; 
 aparatūras. 

 Vēsturiski datu pārraides veids:  
 Punkts punktā (modems); 
 VAN tīkli (Value added network); 
 VPN (virtual private network). 
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EDI tehnoloģijas (2) 
 EDI var izmantot jebkuras datu apmaiņas tehnoloģijas: 
 VAN (value added network) – visdārgākais veids, 
drošums – apstiprina pieprasījuma saņemšanu – 
papildus pakalpojums.  

 Tiešs savienojums 
 FTP (File Transfer Protocol)  
 EDIINT (EDI over the Internet)  
 VPN (virtual private network) 

 

EDI tehnoloģijas (3) 
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 Telekomunikāciju izmantošana un elektroniskais pasts 
(nosacījums ir EDI gateway): 

 Х.25; 
 TCP/IP; 
 Х.400;  
 SMTP/S-MIME; 
 XML/EDI (Extensible Markup Language). 
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EDI tehnoloģijas (4) 
 

 EDIINT (EDI over the Internet) izmanto AS1 un AS2 
standartus, kas nodrošina drošību datu pārsūtīšanā, 
izmantojot Internet.  

 AS1 – datu pārsūtīšanai izmanto SMTP protokolu (e-pasts);  
 AS2 – EDI un XML dokumentu pārsūtīšana, izmantojot 

HTTP/S (Wal-Mart, Shaw’s, Target, Lowe’s Wegmans, 
Procter  & Gamble, Hershey Foods, Campbell’s un citi);  

 S/MIME (Secure/Multipropose Internet Mail Extensions) 
informācijas kodēšana;  

 MDN (Message Disposition Notification) - paziņošana par 
ziņojuma statusu. 
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EDI tehnoloģijas (5) 
 

 AS1 un AS2 pamata principi: 
 Konfidencialitāte – nodrošina datu pārraides drošību; datu 
šifrēšana (datus var redzēt tikai sūtītājs un saņēmējs ); 
 Autentifikācija – autentiskuma pārbaude, izmantojot  sūtītāja 
e-parakstu; 
 Ziņojuma ticamība (drošums) –  MDN izmantošana (Message 
Disposition Notification)  - paziņošana par ziņojuma statusu; 
 Neiespējamība noraidīt ziņojuma saņemšanu -  saņēmējs 
paraksta paziņojumu par dokumenta saņemšanu un nosūta to 
sūtītājam; nav iespējams atteikties no dokumenta 
saņemšanas.  
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EDI tehnoloģijas (6) 
 

 2002.gadā Internet Engineering Task Force (IETF) publicē 
dokumentu RFC3335, kas apraksta drošu EDI datu 
apmaiņu, izmantojot e-pastu; 

 2005.gads –  datu apmaiņa ar HTTP protokolu; 
 Mūsdienās  – FTP; 
 VAN – joprojām līderos.  
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EDI tehnoloģijas (7) 
 

 EDI var izmantot dažādus programmlīdzekļus 
 ASV produkti: Microsoft un IBM risinājumi priekš EDI; 
 Eiropas kompānijas: ComArch; 

 Platforma: mainframe (lieldatori), serveri, klient-serveris, PC 
(dators). 

 Galvenais nosacījums – novērtēt transakciju skaitu, datu 
tipu un partneru daudzumu. 
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EDI dokuments (1) 
 EDI dokumenta saturs ir līdzīgs parastam 

dokumentam papirveidā; 
 Piemēram, dokuments EDI 940 – ir dokuments, ko 

lieto ražotājs, lai pasūtīt preci no noliktavas 
mazumtirgotājam;  
 Parasti dokuments satur: 

 Adresāta adrese; 
 Nosūtītāja adrese; 
 Preču saraksts; 
 Daudzums; 
 Dažāda papildus informācija; 
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EDI dokuments (2) 
 Pašlaik EDI dokumentus izmanto ne tikai 

tirdzniecībā un grāmatvedībā, bet arī : 
 medicīnā  - pacientu kartes, laboratorijas izmeklējumu 

rezultāti; 
 loģistikā  - pavaddokumenti; 
 būvniecībā utt.  

 Dažos gadījumos EDI dokumenti ir unikāli (nav 
papīrveida prototipa).  

 Piemēram, dokuments “Papildus informācija par 
nokraušanu 856” – satur informāciju par produkta 
iepakojuma tipu un produkta glabāšanu.  
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EDI dokuments (3)  
 pēc savas būtības ir normas un likumi, kā noformēt 
dokumentu; standartus pilnveido katru gadu; 

 nosaka, kāda informācija ir obligāta konkrētam 
dokumentam, bet kāda ir papildus informācija; 

 apraksta dokumentu formātu, dokumentu kodēšanu, 
datu elementus un formas. 

 Piemēram, dokuments “Document list”, ietver visus 
pamata lietišķos dokumentus, tai skaitā arī pasūtījumus 
(“pasūtījums” EDIFACT standartā / “850” X.12 standartā) 
un rēķinu-faktūra (“rēķins-faktūra” EDIFACT /  “810” X.12).   
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EDI dokuments (4) 
 Dokumenti var būt noformēti pēc viena standarta, 

bet saturēt dažādu informāciju; 
 Piemēram, aprakstot produkciju, viens norāda 

derīguma termiņu (pārtikas ražošanas kompānija), bet 
otrs – izmēru un krāsu (tekstila izstrādātājs). 
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X12  http://www.x12.org 
        

 70 gados; izstrādātājs: American National Standards 
Institute Accredited Standards Committee X12; 

 Pamata nosacījumi standartam: 
 Mazs izmērs (ātrums!); 
 baits satur pēc iespējas vairāk informācijas; 
 Svarīgi ir nevis “lasāmība”, bet “informācijas blīvums”, 
informētība; 

 Datu nedalāmība: 
 “envelopes” - “aploksnes” mehānisma izmantošana 
 kontrolcipārs – lai pārbaudīt, ka pārsūtītie dati nav 
bojāti.  
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X12  http://www.x12.org 
 

 Jēdzieni: 
 Document – dokuments – datu kopa, kas veido 
informāciju svarīgu abiem datu apmaiņas dalībniekiem; 

 Transaction set – parasts dokuments, ko uzņēmums 
izmanto savā darbā, piemēram, rēķins (Invoice) vai 
pasūtījuma orderis (Purchase order); 
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 Functional group – funkcionālā grupa – pēc tipa līdzīgu 
dokumentu kopa (pasūtījumi, rēķini), kas veido 
Interchange.  
 Funkcionālas grupas sākumu un beigas veido segmenti 

GS/GE.  
 Funkcionālas grupas tipu nosaka elements GS-01 

(piemēram, funkcionāla grupā PO ir pasūtījumu orderis, 
bet grupa IN – pavadzīmes (invoice)).   

 Interchange – datu strukturēta kopa, kas cirkulē starp 
partneriem; interchange ir dokumentu grupu pakete, kaut 
gan tas satur tikai vienu dokumentu grupu. 
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 Interchange [ISA..IEA]; 
 Katram dokumentam 
atbilst trīs ciparu numurs- 
identifikators (skatīt 
segmentu ST): 

 invoice - 880,  
 PO – 850,  
 Ship Notice/Manifest – 

856  
 http://www.123edi.com/

x12-asc.asp  
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 segments 
 PO1 – Baseline Item date – pamatadati; 
 PO1-01:  identifikators 002003004;  
 PO1-02: pasūtītājs daudzums, t.i. 20;  
 PO1-03: mērvienības, t.i. Ea = Each;  
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 segments 
 
 PO1-04:  vienības cena, t.i. 20; 
 PO1-05: nav informācijas;  
 PO1-06:  produkta/pakalpojuma ID klasifikators, t.i. BP = Buyer's 
Part Number;  
 PO1-07:  produkta/pakalpojuma ID , t.i. 123456817.   
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EDIFACT   
 

 http://www.unece.org/trade/untdid/texts/d100_d.htm  
 United Nations Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport  

 Apvienoto Nāciju organizācijas izstrādātais standarts 
elektroniskai datu apmaiņai pārvaldē, tirdzniecībā un 
transportā.  
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EDIFACT vēsture  
 1960.gadā ir dibināta ANO darba grupa ārējo 
tirdzniecības dokumentu vienkāršojumam un 
standartizācijai; 
 1972.gadā tika pārveidota darba grupā starptautisku 
tirdzniecības procedūru atvieglošanai. Uzdevums 
definēt standartu, kas nodrošinātu veiksmīgu 
komunikāciju starp dažādām sistēmām, ko izmantoja 
tirdzniecības un transporta operatori.  
 1975.gadā nodefinētas vienota EDI standarta galvenās 
prasības (TRADE/WP.4/GE.l/R.54) 
 1978.gadā definēti datu apmaiņas pamatprincipi un 
galvenie noteikumi jaunajam standartam.  
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 1981.gadā publicēta pirmā noteikumu kopā, kas atbilstu 
visu iesaistīto uzņēmumu izvirzītām prasībām -  
"Direktīvas tirdzniecības datu apmaiņai" ("Guidelines for 
Trade Data Interchange" jeb GTDI).  
 1986.gadā ANO darba grupa apstiprināja piedāvātas 
rekomendācijas  par  GTDI un ASV datu apmaiņas 
standartu kopu apvienošanu. Tās noteica UN/EDIFACT 
sintakses noteikumu attīstību.  
 2002. gads: Starptautiskā standartizācijas organizācija 
(International Organization for Standardization [ISO]) ir 
adoptējusi UN/EDIFACT kā ISO 9735 standartu.  
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EDIFACT standarta galvenie attīstības soļi 

 

LIS 8.lekcija   MIK 



 
 

38 

 EDIFACT standartus veido:  
 sintakses standarti,  
 ziņojumu katalogs,  
 dokumenti izstrādes un apmaiņas noteikumi. 
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 Sintakses standarti – galvenā sastāvdaļa (ISO 9735). 
Šie standarti ir apstiprināti kā Eiropas standarts NE 
29735 un ir rekomendēti izmantošanas datu apmaiņas 
mērķiem visās Eiropas savienības struktūrvienībās.  
 Ziņojumu katalogs (EDIFACT Message Directory vai 
EDMD) – visu iespējamu ziņojumu saraksts, kas tika 
apstiprināti starptautiskai lietošanai.  

 Ja ziņojums, ko pielieto, ir aprakstīts ziņojumu katalogā, tad 
to sauc par standartiem atbilstošu ziņojumu -    United Nations 
Standard Message  (UNSM). 
 Ziņojumu katalogu nepārtraukti papildina un pilnveido; 
 Visi EDIFACT standarti automātiski ir arī CEN (Comité 
Européen de Normalisation) standarti. 
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EDIFACT pamata idejas 
  datu apmaiņa notiek, izmantojot ziņojumus; 
 kopā aptuveni ir 200 dokumenti (ziņojumi); 
 ziņojumiem ir standartforma, atkarīga no dokumenta tipa; 
 ziņojumam ir hierarhiska struktūra; 
 ziņojums sastāv no segmentiem; 
 segmentiem un segmentu datiem arī ir noteikti standarti; 
 segmentus var grupēt pēc pazīmēm; 
 tukšie segmenti (nevajadzīgi) netiek pievienoti ziņojumam; 
 segmenti ziņojumā var atkārtoties; 
 ziņojuma lauki ir aizpildīti koda veidā; 
 ziņojumu standarti nav atkarīgi no valodas. 
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EANCOM 
 http://www.gs1.org/productssolutions/ecom/eancom/  
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 GS1 ir izveidota 2005.gadā, apvienojoties divām 
starptautiskām organizācijām – EAN International un 
UCC (Ziemeļamerikas svītrkodēšanas organizācija).  

 GS1 apvieno 104 nacionālās organizācijas.  
 Nacionālo organizāciju galvenais uzdevums ir 
nodrošināt GS1 standartu pareizu un viennozīmīgu 
pielietošanu savā valstī.  

 Lai nodrošinātu produkta, vietas vai pakalpojuma 
identifikācijas numura unikalitāti, katrai nacionālai 
organizācijai tiek piešķirts savs numurs jeb prefikss.  

 Prefikss norāda uz to valsti, kurā uzņēmums saņēmis 
GS1 uzņēmuma numuru un tiesības marķēt produktus 
ar svītrkodu.  
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EANCOM 
 EANCOM – elektroniskā datu apmaiņas standarti, kas 
balstās uz EDIFACT un tiek izmantotu EAN/UCC 
sistēmā; 

 EANCOM 2002 (pieņemts 2003.gadā) ir detalizēta 
instrukcija par elektronisko datu apmaiņas pielietošanu: 

 transportēšanā,  
 finanšu uzskaitē, 
 mazumtirdzniecībā.  
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 EANCOM 2002: Austrijā – 50% uzņēmumi; Francijā – 
70%.  

 EANCOM 2002: 49 ziņojumi (pielāgoti vai atvasinātie 
no EDIFACT ziņojumiem); 

 EANCOM izmanto EAN kodēšanas sistēmu 
(EAN=GS1); EDIFACT atļauj alternatīvo kodēšanu; 

 Datu satura identifikācijai izmanto GS1 produktu, 
pakalpojumu un vietu numerācijas un identifikācijas 
sistēmu, kuru nodrošina un uztur GS1.  

 Piemēram, lai unikālā veidā identificētu produktus, 
izmanto Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru (GTVN), 
bet lai identificētu atrašanās vietu, izmanto Globālo Vietas 
Numuru (GVN).  

LIS 8.lekcija   MIK 



 
 

45 

 

EDI EANCOM ziņojumus kategorijas 
 

 Datu sinhronizācijas ziņojumi 
PARTIN - Party Information    PRICAT - Price/Sales Catalogue  
PROINQ - Product Inquiry    PRODAT - Product Data 

 
 Transakciju ziņojumi  

CNCCND - Contractual Conditions    COACSU - Commercial Account Summary 
COMDIS - Commercial Dispute     DESADV - Despatch Advice  
HANMOVE - Cargo/Goods Handling and Movement IFCSUM - Forwarding and Consolidation Summary 
IFTMAN - Arrival Notice       IFTMBC - Booking Confirmation 
IFTMBF - Firm Booking       IFTMIN - Transport Instruction  
IFTSTA - Transport Status      INSDES - Instruction to Despatch  
INVOIC - Invoice        ORDCHG - Purchase Order Change Request  
ORDERS - Purchase Order      ORDRSP - Purchase Order Response 
OSTENQ - Order Status Enquiry     OSTRPT - Order Status Report  
PAYMUL - Multiple Payment Order     QUOTES - Quotation  
RECADV - Receiving Advice      REMADV - Remittance Advice  
REQOTE - Reqest for Quotation     RETANN - Announcement for Returns  
RETINS - Instruction for Returns     TAXCON - Tax Control 
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EDI EANCOM ziņojumus kategorijas 
 

 Plānošanas un atskaišu ziņojumi 
APERAK - Application Error and Acknowlegdment Msg. BANSTA - Banking Status 
CREMUL - Multiple Credit Advice     CONTRL - Syntax and Seervice Report Message 
DELFOR - Delivery Schedule      DEBMUL - Multiple Debit Advice 
DIRDEB - Direct Debit       FINCAN - Financial Cancellation 
FINSTA - Financial Statement      INVRPT - Inventory Report 
MSCONS - Metered Services Consumption Report  QALITY - Quality Test Report 
SLSFCT - Sales Forecast Report     SLSRPT - Sales Data Report 

 
 Citi ziņojumi. 

AUTACK - Secure Authentification and Acknowledgement Message 
CONDRA - Drawing Administration 
GENRAL - General Message 
KEYMAN - Security Key and Certificate Management Message 
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SWIFT Society for World-Wide Interbank Financial 
Telecommunications 

 http://www.swift.com/  
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SWIFT 
 1977.g. finanšu paziņojumu pārraides starpbanku tīkla 
SWIFT (Society for World-wide Interbank Financial 
Telecommunication) oficiālā atklāšana (22 valstis, 512 
komercbankas). 

 2003.gads: 200 valstis un 7.5tukst. lietotāju.  
 SWEDBANK - 1993.gada decembrī notika 

pieslēgšanās SWIFT. 
 BIC – bank identify code – banka identifikācijas kods, 
kas tiek izmantots SWIFT sistēmā.  

 SWIFT kods - sastāv no 8 vai 11 zīmēm, no kurām 
pirmās 6 zīmes vienmēr ir burti, piem.: CBVILT2X, 
HABAEE2X, BKTRUS33, DEUTDEFF501.   
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