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UWAGA:  
Niniejszy dokument jest polskim tłumaczeniem oryginalnego dokumentu „Guideline for suppliers to provide product data accor-

ding to BMEcat Version 2005” w wersji 5.0, opracowanego prze ETIM International. 
Wersja polska nie obejmuje rozdziałów 10 i 11 zawierających specyficzne dla poszczególnych krajów regulacje dotyczące wymagalno-
ści różnych elementów oraz rozdziału 12 zawierającego listę zmian pomiędzy wersjami od 3.0 do 5.0. Osoby zainteresowane tymi 
informacjami odsyłamy do oryginału, który jest dostępny w języku angielskim na stronie www.etim-international.com (link: 
https://www.etim-international.com/downloads/category/3-classification-and-format). 
 
Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji „Wytycznych” (różnice pomiędzy wersjami 4.0.3 oraz 5.0) 
Numery stron podano zgodnie z aktualnym-niniejszym dokumentem. 
 

− Kilka małych/nieistotnych poprawek tekstowych, stylistycznych i merytorycznych w dokumencie.  

− Rozdział 3: Dodano uwagę, że pola opcjonalne mogą być pominięte, ale raz zawarte NIE mogą być puste.  

− Dodano kod języka WLN dla walońskiego (belgijsko-francuskiego) w XSD do dtLANG. 

− Dodano 137 brakujących kodów walut ISO 4217 w XSD do dtCURRENCIES. 

− Dodano nowy element DELIVERY_TIME do poddrzewa PRODUCT_DETAILS. 

− Dodano nowy element PRODUCT_TYPE do poddrzewa PRODUCT_DETAILS.  

− Element REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME: dodano uwagę na temat stosowania dla innych systemów klasyfikacji.  

− PRODUCT_FEATURES: Zmieniono poddrzewo FEATURE na opcjonalne dla innych klasyfikacji następnie ETIM.  

− Dodano nowe poddrzewo PRICE_BASE w PRODUCT_PRICE_DETAILS, z elementami PRICE_UNIT i PRICE_UNIT_FACTOR.  

− Dodano nowy element UDX.EDXF.MIME_ORDER do poddrzewa UDX.EDXF.MIME.  

− Dodano nowy element UDX.EDXF.PREDECESSOR_PID.  

− Dodano nowy element UDX.EDXF.SHELF_LIFE_PERIOD.  

− Dodano nowy element UDX.EDXF.BATTERY_CONTAINED.  

− Dodano nowy element UDX.EDXF.ROHS_INDICATOR.  

− Dodano nowy element UDX.EDXF.CE_MARKING.  

− Dodano nowy element UDX.EDXF.SCIP_NUMBER do poddrzewa UDX.EDXF.REACH.  

− Dodano nowy element UDX.EDXF.UFI_CODE do poddrzewa UDX.EDXF.REACH.  

− Dodano nowe poddrzewo UDX.EDXF.SPECIAL_TREATMENT_CLASS_DETAILS z elementami:  
o  Poddrzewo UDX.EDXF.HAZARDOUS_SUBSTANCES z elementami:  

▪ UDX.EDXF.UN_NUMBER  
▪ UDX.EDXF.NET_WEIGHT_OF_HAZARDOUS_SUBSTANCE  
▪ UDX.EDXF.VOLUME_OF_HAZARDOUS_SUBSTANCES 
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o UDX.EDXF.SHIPPING_NAME 
o UDX.EDXF.PACKING_GROUP  
o UDX.EDXF.TRANSPORT_CATEGORY  
o UDX.EDXF.MULTIPLICATION_FACTOR  
o UDX.EDXF.LIMITED_QUANTITIES 
o UDX.EDXF.EXCEPTED_QUANTITIES  
o UDX.EDXF.AGGREGATION_STATE  
o UDX.EDXF.SPECIAL_PROVISION_ID  
o UDX.EDXF.HAZARD_CLASS 
o UDX.EDXF.CLASSIFICATION_CODE  
o UDX.EDXF.HAZARD_LABEL 
o UDX.EDXF.ENVIRONMENTAL_HAZARDS 
o UDX.EDXF.TUNNEL_CODE 
o UDX.EDXF.GHS_LABEL_CODE  
o UDX.EDXF.GHS_SIGNAL_WORD 
o UDX.EDXF.HAZARD_STATATEMENT 
o UDX.EDXF.PRECAUTIONARY_STATEMENT  
o UDX.EDXF.LI-ION_TESTED 
o UDX.EDXF.LITHIUM_AMOUNT 
o UDX.EDXF. BATTERY_ENERGY 
o UDX.EDXF.NOS_274 
o UDX.EDXF.HAZARD_TRIGGER  

− Dodano nowy element UDX.EDXF.SURCHARGE_CLASS do poddrzewa UDX.EDXF.SURCHARGE.  

− Dodano nowe poddrzewo UDX.EDXF.WARRANTY, z elementami UDX.EDXF.WARRANTY_BUSINESS i 
UDX.EDXF.WARRANTY_CONSUMER.  

− Zmieniono element UDX.EDXF.PRODUCT_FEATURES_MC na pojedynczy, każdy produkt może być przypisany tylko do jednej unikalnej 
klasy MC. 

− Dodano nowy element UDX.EDXF.BIM_STATUS do poddrzewa UDX.EDXF.PRODUCT_FEATURES_MC.  

− Rozdział 5c: Dodano wyjaśnienie dotyczące statusu cech standardu lokalnego w wymianie.  

− Rozdział 5c: Dodany przykład jak używać dla UNSPSC.  

− Rozdział 5f: Dodano wyjaśnienie dotyczące elementów MIME zależnych od języka.  

− Rozdział 5f: Dodano kilka kodów MIME dla elementu UDX.EDXF.MIME_CODE  

− Rozdział 9: Dodano jednostkę "NE" dla "Unpacked" do listy kodów dla jednostek opakowaniowych.  

− Rozdział 10: Wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących poszczególnych krajów: Estonii, Węgier, Słowacji (usunięto), Holandii, Nie-
miec i Norwegii. 
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1. Dostarczanie danych produktowych 
 

Ze względu na coraz większą ilość danych produktowych i stale skracający się cykl życia produktu, stosowanie norm staje się 
absolutną koniecznością dla dostarczania i przetwarzania informacji produktowej wysokiej jakości. 
Dzięki postępującej globalizacji nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na informację wysokiej jakości ze strony wszystkich uczest-
ników łańcucha handlowego. Potrzeba stosowania standardów dotyczy zwłaszcza dostawcy, ponieważ wszystkie informacje o 
produktach będą zawsze dostarczane w standardowy i tak samo zorganizowany sposób. Informacje te będą wykorzystywane 
przez wszystkich uczestników na wszystkich szczeblach obrotu towarem, tak aby wymiana informacji w obu kierunkach była 
zawsze oparta na tych samych danych pierwotnych i aby dane produktowe wysokiej jakości mogły być dostarczone klientom za 
pomocą różnych mediów – w postaci drukowanych katalogów lub broszur, na płytach CD-ROM, w aplikacjach zamówień elektro-
nicznych i sklepach internetowych. 

 
Aby umożliwić dostarczanie ujednoliconych danych ETIM, kraje będące udziałowcami ETIM-International opracowały niniejsze 
wytyczne do przygotowania poprawnych danych produktowych w formie elektronicznej. Jako format elektronicznych katalogów 
produktów używany jest XML (Extensible Markup Language) w oparciu o standard BMEcat®, wersja 2005. Zaleca się korzystanie 
z najnowszej wersji tych wytycznych, aby skorzystać z najnowszych aktualizacji. 
 

 
Zastosowane standardy: 

 

- BMEcat Version 2005 
Website: http://www.bmecat.org 

- ETIM 
Website: http://www.etim-international.com 
ETIM International 
E-Mail: info@etim-international.com 
 

- Najnowsza wersja Wytycznych ETIM BMEcat dla dostawców będzie zawsze dostępna na stronie internetowej, w zakre-
sie obejmującym również specyficzne regulacje obowiązujące w poszczególnych krajach: 
https://www.etim-international.com/downloads  

mailto:info@etim-international.com
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2. Obsługiwane transakcje 
 
 
Transakcje określają zakres danych produktowych przesyłanych w pliku katalogowym oraz sposób w jaki te dane muszą być prze-
tworzone w systemie docelowym.  
Standard BMEcat® dopuszcza trzy rodzaje transakcji (czwarta jest specjalną transakcją ETIM: T_NEW_PRODUCTDATA): 
  
• Przesłanie nowego katalogu: T_NEW_CATALOG (transakcja ta powinna być obsługiwana przez wszystkich odbiorców danych). 

Jeżeli dokonano odpowiednich uzgodnień pomiędzy dostawcą i odbiorcą danych, możliwe jest dostarczanie informacji dotyczą-
cej jedynie niektórych produktów, np. tylko nowych produktów. 

 
Używanie poniższych transakcji powinno być uzgodnione pomiędzy dostawcą i odbiorcą danych:  
• Aktualizacja danych produktowych: T_UPDATE_PRODUCTS 
• Aktualizacja cen: T_UPDATE_PRICES 
 
Wykorzystanie transakcji aktualizacyjnych umożliwia zmniejszenie objętości przesyłanych plików, ponieważ zawierają jedynie 
zmiany i nie wymagają przesłania całego katalogu. 
 
Za pomocą transakcji T_UPDATE_PRODUCTS możliwe jest poinformowanie odbiorcy jedynie o nowych, zmienionych lub usunię-
tych produktach. Pola (elementy transakcji) są identyczne jak w przypadku przesyłania nowego katalogu, z tą różnicą, że plik za-
wiera tylko produkty nowe oraz te które zostały zmienione bądź usunięte. Bardzo istotne jest zarówno przesyłanie przez dostawcę 
danych wszystkich kolejnych aktualizacji jak też implementacja wszystkich kolejnych zmian po stronie odbiorcy danych. Jeśli 
choćby jedna aktualizacja zostanie pominięta katalog będzie nieprawidłowy! W takim przypadku konieczne jest przesłanie pliku 
z transakcją T_NEW_CATALOG. 
 
Za pomocą transakcji T_UPDATE_PRICES możliwe jest poinformowanie odbiorcy jedynie o nowych cenach produktów. W tym 
przypadku plik katalogowy zawiera jedynie pola dotyczące ceny, przy czym muszą być one podane dla wszystkich produktów, 
które zostały przesłane w ostatnim katalogu. Aktualizacja cen nie może być okazją do informowania o jakichkolwiek innych zmia-
nach. Z kolei, przy tej transakcji możliwe jest przesłanie dodatkowych cen - na przykład „net_customer", zamiast przekazywania 
informacji przez arkusz Excelowy. 
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Bardzo ważne jest odpowiednie wersjonowanie przesyłanych katalogów: pierwszy katalog aktualizacyjny powinien zawierać tekst 
prev_version=”0”, drugi 1 i tak dalej. Odnosi się to zarówno do obu transakcji aktualizacyjnych T_UPDATE_PRODUCTS oraz 
T_UPDATE_PRICES. 
 
Nowa transakcja T_NEW_PRODUCTDATA (dodana w wersji 4.0 niniejszych Wytycznych) umożliwia łatwe dostarczanie najważ-
niejszych danych dla nowych produktów. Ta transakcja nie jest zdefiniowana w BMEcat, ale została dodana przez ETIM Internatio-
nal. 
 

Uwaga: 
Każdy Dostawca (Producent) powinien informować Odbiorcę (Hurtownię) o przyczynach dostarczenia nowej wersji katalogu ETIM 
BMEcat (nowe ceny, nowe produkty, nowe zdjęcia, itp.). 
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3. Wymagania dotyczące plików katalogowych 
 

a. Nazwa pliku 
 
Nazwa pliku BMEcat-XML musi być zbudowana w następujący sposób:  
Krótka nazwa dostawcy z datą utworzenia pliku i rozszerzeniem xml. Spacje powinny być zastąpione znakiem podkreślenia. 
Format zapisu daty: RRRR-MM-DD. 
Długość nazwy pliku nie powinna przekraczać 40 znaków.  
 
Podanie w nazwie pliku nazwy lub akronimu producenta jest bardzo ważne zwłaszcza dla handlowców obsługujących pliki wielu 
producentów. W przypadku używania różnych transakcji, zaleca się dodanie na końcu nazwy pliku tuż przed datą słowa okre-
ślającego rodzaj transakcji użytej w pliku: "New", "Update_Prices" lub "Update_Products".  
Przykład: Smith_Switches_New_2015-08-01.xml 
 

b. Ogólne wytyczne dotyczące zawartości katalogu 

 
Zalecenia ogólne: 

• Standard danych katalogowych: BMEcat wersja 2005 

• Standard klasyfikacji: ETIM 

• Język(i) zawartości katalogu: zależnie od odbiorcy danych  

• Waluta: zależnie od odbiorcy danych 

• Wszystkie pola niniejszych wytycznych powinny być wypełnione, o ile odpowiednie dane są dostępne. Dopuszcza się 
użycie wyłącznie pól opisanych w niniejszych wytycznych.  

• Elementy, które nie są opisane w wytycznych nie mogą być używane w plikach BMEcat ETIM! 

• Zalecane jest użycie zestawu znaków UTF-8. 

• Separatorem we wszystkich polach numerycznych jest „.” (kropka). Przykład poprawnego użycia: 124.90 (a nie 124,90). 
Używanie separatora tysięcznego nie jest dozwolone (poprawnie jest np. 1250.90 a nie 1,250.90 czy 1 250.90).  

• Wytyczne dotyczące pól tekstowych (krótki opis, długi opis, słowa kluczowe itp.) będą przedstawione w sekcjach specy-
ficznych dla poszczególnych krajów. 
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• Struktura pliku aktualizacji jest identyczna jak standardowego pliku z nowym katalogiem. Plik katalogowy z transakcją 
aktualizacji cen zawiera wyłącznie informacje cenowe - patrz odpowiedni rozdział poniżej. W przypadku wszystkich trans-
akcji nagłówek informacyjny jest identyczny. 

• Zaleca się podawanie adresów URL do zasobów www, zgodnie z RFC1738, zaczynających się od http:// lub https:// 

• Wartość dla pól typu dtBOOLEAN może być ustawiona tylko na "true" lub "false" (małe litery!). 
 
 

Uwaga: 

Standard BMEcat BMEcat 2005 przewiduje tylko dwa typy pól: „Wymagane” (Mandatory) lub „Opcjonalne” (Optional). 
W niniejszych wytycznych zaostrzono wymagalność dla niektórych opcjonalnych pól standardu BMEcat i zostały one 
zadeklarowane jako wymagane. Dla podkreślenia odmiennej deklaracji tych pól względem standardu BMEcat ozna-
czono je dodatkowym znakiem plus „+wymagane” (i odpowiednio przez „+w” w pliku Excel „ETIM BMEcat Guideline 
Version 4-0-2 - Overview elements.xlsx”). Dodatkowo, każdy opcjonalny element może być oznaczony jako wymagany 
na poziomie poszczególnych krajów. Należy zwrócić również uwagę, iż w pliku BMEcat pola opcjonalne mogą być po-
minięte, ale jeśli są zawarte w pliku, NIE mogą być po prostu puste, gdyż muszą być zgodne pod względem typu da-
nych i innych wytycznych dla tego pola. 
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4. Specyfikacja używanych elementów BMEcat 
 

a. Element główny i odniesienie do schematu XSD 
 

Każdy poprawny dokument katalogu w formacie BMEcat zaczyna się od głównego elementu BMECAT i składa się z części na-
główkowej (HEADER) i części transakcji (T_NEW_CATALOG, T_UPDATE_PRODUCTS lub T_UPDATE_PRICES). Jak wyja-
śniono w rozdziale 2 i wyszczególniono w rozdziale 4f, ETIM pozwala również na transakcję T_NEW_PRODUCTDATA. 

 

 
 

 

BMECAT 

 

Oznaczenie 
 

Nazwa atrybutu 
Wymagany/ 
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

 

Opis 

 

Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

 

 
Wersja 

 

 
version 

 

 
Wymagany 

 

 
Pojedynczy 

Określa wersję standardu BMEcat, do którego 
odnosi się dokumentacja katalogu. Dopusz-
czalna wartość = "2005", dokument katalogowy 
odpowiada BMEcat 2005. Przykład: <BMECAT 
version="2005"> 

 

 
dtSTRING 

 

 
250 

 

 
- 
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Poniższe odwołanie do schematu XSD jest obowiązkowe: 
<BMECAT xmlns = "https://www.etim-international.com/bmecat/50"  
xmlns: xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi: schemaLocation = "https: / /www.etim- 
international.com/bmecat/50 https://www.etim-international.com/bmecat_etim_50.xsd "version =" 2005 "> 

 
b. Elementy nagłówka (HEADER) 
 
Nagłówek (HEADER) pliku katalogowego nie zawiera opisu produktów, tylko informacje identyfikacyjne katalogu, jego twórcy 
i odbiorcy, datę utworzenia oraz inne ramowe informacje dotyczące bieżącego pliku. Podane są tam między innymi wartości 
domyślne, które są zastosowanie do wszystkich produktów w pliku; mogą to być na przykład, język i waluta.  
Nagłówek katalogu ma jednakową strukturę dla wszystkich trzech transakcji. 
 

NAGŁÓWEK (Wymagany - Pojedynczy) 

 

Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/ 
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych Długość 
Zależny 
od jęz. 

Sposób generowania 
katalogu 

GENERATOR_INFO Opcjonalny Pojedynczy 
Informacja o sposobie generowania 
katalogu: nazwa oprogramowania 
lub firmy. 

dtSTRING 250 - 

HEADER → CATALOG (Wymagany, Pojedynczy) 

Język LANGUAGE Wymagany  Wielokrotny 

Ten element określa jakiego języka 
(języków) użyto w katalogu (wg 
ISO 639-2:1998), oraz jaki język 
jest domyślny dla informacji zależ-
nych od języka. 
Katalogi jednojęzyczne: 
jeżeli atrybut języka domyślnego 
(default) jest ustawiony, wówczas 
nie jest potrzebne określanie ję-
zyka we wszystkich językowo-za-
leżnych elementach; 
Katalogi wielojęzyczne: 
atrybut języka domyślnego (default) 

dtLANG 3 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/ 
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych Długość 
Zależny 
od jęz. 

należy ustawić dla podstawowego 
lub najczęściej używanego języka 
w katalogu, wówczas potrzeba 
określać języka przy wszystkich ję-
zykowo-zależnych elementach ka-
talogu; wystarczy podawać tę infor-
mację tylko dla innych języków. 
 

Domyślny język (atrybut 
elementu LANGUAGE) 

default Opcjonalny Pojedynczy 

Określa domyślny język wszystkich 
informacji w katalogu, które są za-
leżne od języka. 
 

dtBOOLEAN   

Identyfikator katalogu CATALOG_ID Wymagany  Pojedynczy 

Unikalny identyfikator katalogu. 
Jest on zwykle nadawany przez do-
stawcę danych w momencie gene-
rowania pliku katalogowego i pozo-
staje bez zmian przez cały cykl ży-
cia katalogu.  
 

dtSTRING 20 - 

Wersja katalogu CATALOG_VERSION Wymagany  Pojedynczy 

Wersja katalogu produktów. Po-
winna być ona ustawiana w syste-
mie odbiorcy jedynie w przypadku 
otrzymania katalogu z transakcją 
T_NEW_CATALOG, nie zaś w 
przypadku aktualizacji. Format: w 
postaci liczbowej "Major.Minor", 
maksymalnie jednak (xxx.yyy) tj. po 
3 znaki na numer główny (major) i 
dodatkowy (minor). (Przykład: 7.1 
lub 001.001).  
 

dtSTRING 7 - 

Nazwa katalogu CATALOG_NAME +Wymagany  Pojedynczy 

Dowolna nazwa określająca kata-
log. Przykład: Jesień/Zima 
2015/2016. 
 

dtMLSTRING 100 Tak 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/ 
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych Długość 
Zależny 
od jęz. 

Data utworzenia  
katalogu 

DATETIME  
type=“generation_date” 

+Wymagany  Pojedynczy 

Data wygenerowania pliku katalo-
gowego.  
Format: rrrr-mm-dd.  
Przykład: 2015-07-01. 

dtDATE 10 - 

Terytorium  
obowiązywania katalogu 

TERRITORY Opcjonalny Wielokrotny 
Kod terytorium, dla którego do-
stępne są produkty i obowiązuje 
podana cena (wg ISO 3166)  

dtCOUN-
TRIES 

6 - 

Waluta CURRENCY Opcjonalny Pojedynczy 

Kod waluty, w jakiej podano ceny 
produktów w katalogu. Format wg 
ISO 4217:2001. Podanie wartości 
w tym polu pozwala na pominięcie 
waluty przy produktach w polu 
PRICE_CURRENCY, wówczas do-
myślnie przyjmowana jest waluta 
podana tutaj w nagłówku. Jeżeli 
waluta w nagłówku nie jest podana 
lub produkt ma cenę podaną w in-
nej walucie, musi to być określone 
w elemencie PRICE_CURRENCY 
dla danego produktu.  
Zaleca się podawanie waluty do-
myślnej. 
 

dtCURREN-
CIES 

3 - 

Ścieżka źródłowa kata-
logu MIME 

MIME_ROOT Opcjonalny Pojedynczy 

Ścieżka względna katalogu (i/lub 
URL), do którego odnoszą się 
ścieżki w polu MIME_SOURCE. 
 

dtMLSTRING 250 Tak 

HEADER → BUYER (+Wymagany, Pojedynczy) 

Identyfikator odbiorcy 
BUYER_ID 
type=”gln” 

Opcjonalny Pojedynczy 
Identyfikator GLN (Global Location 
Number) firmy kupującej 

dtSTRING 250 - 

Identyfikator odbiorcy 
BUYER_ID 
type=”buyer_specific” 

Opcjonalny Pojedynczy 
Unikalny identyfikator firmy kupują-
cej 

dtSTRING 250 - 

Nazwa odbiorcy BUYER_NAME Wymagany  Pojedynczy 
Name of the buying company or 
organization 

dtSTRING 
 

50 
 

- 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/ 
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych Długość 
Zależny 
od jęz. 

HEADER → SUPPLIER (Wymagany, Pojedynczy) 

Identyfikator dostawcy 
(DUNS) 

SUPPLIER_ID 
type=“duns“ 

Opcjonalny  Pojedynczy 

 
Numer D-U-N-S® (Data Universal 
Numbering System - 
https://www.dnb.com)  jest 9-cyfro-
wym kodem, który został opraco-
wany i wprowadzony w 1962 roku 
przez Dun & Bradstreet w celu 
identyfikacji firm na całym świecie. 
Numer musi być przekazywany bez 
formatowania. 
 

dtSTRING 250 - 

Identyfikator dostawcy 
(GLN) 

SUPPLIER_ID 
type=“gln“ 

Opcjonalny Pojedynczy 
Numer GLN Lokalizacji Dostawcy 
(ang. Global-Location-Number). 

dtSTRING 250 - 

Nazwa dostawcy SUPPLIER_NAME Wymagany  Pojedynczy Nazwa dostawcy dtSTRING 50 - 

HEADER → SUPPLIER→ ADDRESS (Opcjonalny, Pojedynczy) 

Adres dostawcy 
ADDRESS 
type =”supplier” 

+Wymagany  Pojedynczy 
Adres dostawcy danych. Wyma-
gane jest podanie typu: type=”sup-
plier”. 

dtSTRING 20 - 

Osoba do kontaktu CONTACT Opcjonalny Pojedynczy Nazwisko osoby do kontaktu dtMLSTRING 50 Tak 

Ulica STREET Opcjonalny Pojedynczy Nazwa ulicy i nr domu/posesji dtMLSTRING 50 Tak 

Kod pocztowy ZIP Opcjonalny Pojedynczy Kod pocztowy dtMLSTRING 20 Tak 

Miejscowość CITY Opcjonalny Pojedynczy 
Miejscowość lub miasto lokalizacji 
firmy dostawcy 

dtMLSTRING 50 Tak 

Kraj COUNTRY Opcjonalny Pojedynczy Kraj, np. Francja dtMLSTRING 50 Tak 

NIP - identyfikator VAT VAT_ID Opcjonalny Pojedynczy 
Numer Identyfikacji Podatkowej 
VAT dostawcy danych 

dtSTRING 50 - 

Adres e-mail EMAIL Wymagany  Pojedynczy Adres e-mail dtSTRING 255 - 

Adres strony www URL Opcjonalny Pojedynczy 
Adres strony internetowej, np.: 
http://www.bmecat.org 

dtSTRING 255 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/ 
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych Długość 
Zależny 
od jęz. 

HEADER → SUPPLIER→ MIME_INFO (Opcjonalny, Pojedynczy) 

HEADER → SUPPLIER→ MIME_INFO → MIME (Wymagany, Wielokrotny) 

Dodatkowy pliki multimedialny z logo dostawcy. 

Źródło MIME_SOURCE Wymagany  Pojedynczy Patrz wyjaśnienia w punkcie 5f dtMLSTRING 255 Tak 

Opis pliku MIME MIME_DESCR Opcjonalny Pojedynczy Patrz wyjaśnienia w punkcie 5f dtMLSTRIN 255 Tak 

Tekst zastępczy MIME_ALT Opcjonalny Pojedynczy Patrz wyjaśnienia w punkcie 5f dtMLSTRIN 80 Tak 

HEADER → USER_DEFINED_EXTENSIONS (+Wymagany, Pojedynczy) 

Wersja formatu danych 
BMEcat ETIM 

UDX.EDXF.VERSION +Wymagany  Pojedynczy 

Wersja dokumentu „Wytycznych 
Międzynarodowych BMEcat ETIM” 
wg których przygotowano dane. 
Zawartość tego pola EDXF (ETIM 
Data Exchange Format) dla danych 
przygotowanych wg bieżących wy-
tycznych powinna wynosić: „5.0”. 

dtSTRING 20 - 

 
 
 
  



 
 

Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 5.0 Status: 2021-06-30          - Strona 17 z 101 - 

Przykład nagłówka (Header) 
 
<BMECAT xmlns="https://www.etim-international.com/bmecat/50" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLoca-

tion="https://www.etim-international.com/bmecat/50 https://www.etim-international.com/bmecat_etim_50.xsd" version="2005"> 
 <HEADER> 
  <GENERATOR_INFO>Classification Software Master 1a</GENERATOR_INFO> 
  <CATALOG> 
   <LANGUAGE default=”true”>dut</LANGUAGE> 
   <CATALOG_ID>sample-7045839</CATALOG_ID> 
   <CATALOG_VERSION>001.001</CATALOG_VERSION> 
   <CATALOG_NAME>sample company-7045839</CATALOG_NAME> 
   <DATETIME type="generation_date"> 
    <DATE>2015-01-02</DATE> 
   </DATETIME> 
   <TERRITORY>NL</TERRITORY> 
   <CURRENCY>EUR</CURRENCY> 
  </CATALOG> 
  <BUYER> 
   <BUYER_ID type=”buyer_specific”>sample buyer</BUYER_ID> 
   <BUYER_NAME>Sample buyer name</BUYER_NAME> 
  </BUYER> 
  <SUPPLIER> 
   <SUPPLIER_ID type="duns">316011725</SUPPLIER_ID> 
   <SUPPLIER_ID type=“gln“>4012345000001</SUPPLIER_ID> 
   <SUPPLIER_NAME>Sample company ltd.</SUPPLIER_NAME> 
   <ADDRESS type="supplier"> 
    <CONTACT>Contact Person</CONTACT> 
    <STREET>Sample road</STREET> 
    <CITY>Sample city</CITY> 
    <COUNTRY>NL</COUNTRY> 
    <EMAIL>info@sample-company.nl</EMAIL> 
    <URL>http://www.sample-company.nl</URL> 
   </ADDRESS> 
   <MIME_INFO> 
    <MIME> 
     <MIME_SOURCE>http://www.samplecompany.com/sample company_logo.jpg</MIME_SOURCE> 
     <MIME_DESCR>MD18</MIME_DESCR> 
    </MIME> 
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   </MIME_INFO> 
  </SUPPLIER> 
  <USER_DEFINED_EXTENSIONS> 
    <UDX.EDXF.VERSION>5.0</UDX.EDXF.VERSION> 
  </USER_DEFINED_EXTENSIONS> 
 </HEADER> 
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c. Transakcja T_NEW_CATALOG 

T_NEW_CATALOG (Wymagany, Pojedynczy) 

 

Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Produkt 
PRODUCT w kontekście 
T_NEW_CATALOG - mode 

+Wymagany Wielokrotny 
PRODUCT mode=new; 
Jeżeli argument „mode” nie jest podany, do-
myślnie przyjmuje się wartość „new“. 

dtSTRING 20 - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT (Wymagany, Wielokrotny) 

Element PRODUCT zawiera unikalny identyfikator produktu używany przez dostawcę danych oraz inne elementy podrzędne dotyczące produktu, takie jak 
opis, ceny, opakowania oraz dodatkowe informacje multimedialne. 

Identyfikator 
produktu u do-
stawcy 

SUPPLIER_PID Wymagany Pojedynczy 

Unikalny numer produktu u dostawcy. Jest on 
identyfikatorem produktu w katalogu oraz sys-
temie zamówień, dlatego stanowi znaczący 
element transakcji biznesowych. 

dtSTRING 32 - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → PRODUCT_DETAILS (Wymagany, Pojedynczy) 

Opis krótki DESCRIPTION_SHORT Wymagany Pojedynczy 
Krótki opis produktu (nazwa produktu), szcze-
góły (patrz wyjaśnienia w pkt 5a) 

dtML-
STRING 

150 Tak 

Opis długi DESCRIPTION_LONG Opcjonalny Pojedynczy 
Obszerny i szczegółowy opis produktu  (patrz 
wyjaśnienia w pkt 5a). 

dtML-
STRING 

64000 Tak 

Międzynarodowy 
identyfikator  
produktu 

INTERNATIONAL_PID 
type = “gtin” 

Opcjonalny Wielokrotny 
Międzynarodowy identyfikator produktu GTIN 
(ang. Global Trade Item Number), dawniej 
EAN. 

dtSTRING 100 - 

Międzynarodowy 
identyfikator  
produktu 

INTERNATIONAL_PID 
type = “upc” 

Opcjonalny Wielokrotny 
Międzynarodowy identyfikator produktu UPC 
(ang. Universal Product Code). 

dtSTRING 100 - 

Alternatywny 
numer produktu 

SUPPLIER_ALT_PID Opcjonalny Pojedynczy 
Dodatkowy (wewnętrzny) identyfikator pro-
duktu wg dostawcy, jeżeli różni się od 
SUPPLIER_PID. 

dtSTRING 50 - 

Identyfikator 
produktu  
u nabywcy 

BUYER_PID 
type = “buyer_specific” 

Opcjonalny Wielokrotny 
Identyfikator produktu używany przez firmę 
kupującą. 

dtSTRING 50 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Identyfikator 
produktu  
u producenta 

MANUFACTURER_PID Opcjonalny Pojedynczy 
Identyfikator produktu używany przez produ-
centa. 

dtSTRING 50 - 

Nazwa  
producenta 

MANUFACTURER_NAME Opcjonalny Pojedynczy Nazwa producenta produktu dtSTRING 50 - 

Opis typu  
produktu wg 
producenta 

MANUFACTURER_TYPE_DES
CR 

Opcjonalny Pojedynczy 
Nazwa produktu, która może w pewnych sytu-
acjach być bardziej znana niż jego nazwa wła-
ściwa. 

dtML-
STRING 

50 Tak 

Czas dostawy DELIVERY_TIME Opcjonalny Pojedynczy 
Czas w dniach roboczych potrzebny dostawcy 
na dostarczenie produktu. 

dtNUMBER - - 

Klasa  
specjalnego 
traktowania 

SPECIAL_TREATMENT_CLAS
S type =  

Opcjonalny Wielokrotny 

Dodatkowa klasyfikacja produktu dotycząca 
towarów niebezpiecznych, niebezpiecznych 
materiałów, półproduktów narkotyków, radio-
aktywnych przyrządów pomiarowych, itp., jak 
również określenie czy karta bezpieczeństwa 

produktu1 (MSDS) dla produktu jest wyma-

gana czy też nie. Tu powinien być również po-
dany kod ECCN, atrybut "type" określa regula-
cje dotyczące specjalnego obchodzenia się 
z produktem; wartości w klasie są podane w 
odpowiedniej kolejności (patrz wyjaśnienia 
w pkt 5h). 

dtSTRING 20 - 

Słowo kluczowe KEYWORD Opcjonalny Wielokrotny 
Określenie, pozwalające łatwiej znaleźć pro-
dukt (patrz wyjaśnienia w pkt 5b) 

dtML-
STRING 

50 Tak 

Uwagi REMARKS Opcjonalny Wielokrotny 
Dodatkowe uwagi dostawcy (np. możliwość 
kaskadowego łączenia pion. do 8 jednostek). 

dtML-
STRING 

64000 Tak 

Status produktu PRODUCT_STATUS type = … Opcjonalny Wielokrotny 

Element PRODUCT_STATUS pozwala na 
podanie dodatkowych specjalnych cech pro-
duktu. Rodzaj szczegółowej własności okre-
ślony jest przez atrybut "type". Wartość ele-
mentu odzwierciedla tekstowy opis cechy 
szczególnej. Jeśli produkt nie może być opi-
sany przez żadną z wcześniej 

dtML-
STRING 

250 Tak 

 
1 Karta bezpieczeństwa produktu (MSDS, ang. Material Safety Data Sheet ) – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określony produkt. 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

zdefiniowanych wartości (patrz lista poniżej), 
należy zastosować wartość „others”. 
Pole to występuje w połączeniu z polem daty 
ważności produktu 
(UDX.EDXF.EXPIRATION_DATE). Jeśli pro-
dukt jest wycofywany z produkcji z określoną 
datą, wartość "others" zostanie ustawiona dla 
elementu PRODUCT_STATUS. Dodatkowo, 
musi być podana data ważności 
UDX.EDXF.EXPIRATION_DATE, chyba że 
nie jest przewidziana dokładna data ważności 
dla produktu (np. "do czasu sprzedaży ostat-
niego egzemplarza"). 
Przykładowa dopuszczalna kombinacja dla 
ETIM jest następująca: 
<PRODUCT_STATUS 
type="others">nieciągłość produkcji</PROD 
UCT_STATUS> 

<PRODUCT_STATUS type=" core_pro-
duct">asortyment podstawowy</ 
PRODUCT_STATUS> (np. sprzęt AGD) 

 Promocja 
type= 
“bargain“ 

 
Produkt promocyjny oferowany jest zwykle po 
specjalnej, niższej cenie w ograniczonym cza-
sie promocji.  

   

 Asortyment podstawowy 
type=  
“core_product” 

 
A produkt należący do podstawowego asorty-
mentu danego klienta.   

   

 Nowy (nieużywany) type=“new“  
Nowo wyprodukowany produkt (tzn. nie był 
wcześniej używany) 

   

 
Nowy produkt (nowo wprowa-
dzony) 

type= 
“new_product“ 

 Produkt niedawno wprowadzony do katalogu.    

 Produkt wycofywany 
type = 
“old_product“ 

 
Stary produkt, który nie może być już zamó-
wiony, ale figuruje w katalogu jako referencja 
dla swojego następnika.  

   

 Naprawiony 
type =  
“refurbished“ 

 
Naprawiony produkt, to produkt używany, 
poddany specjalnemu procesowi mającemu 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

na celu przywrócenie mu właściwości porów-
nywalnych z produktem nowym. 

 Używany type = “used“  Produkt, który był wcześniej używany.    

 Inny status type = “others“  
Ta wartość może być użyta jeśli inne wartości 
nie są adekwatne dla produktu. 

   

Rodzaj produktu PRODUCT_TYPE Opcjonalny Pojedynczy 
Określa ogólny rodzaj produktu. Dozwolone 
wartości dla PRODUCT_TYPE są wymie-
nione poniżej. 

dtSTRING  50  - 

 Nazwa Wartość  
 
Wyjaśnienie 
 

   

 Produkt fizyczny “physical”   Produkt jest fizyczny (materialny).    

 Umowa  “contract”   Produktem jest umowa.    

 Licencja  “license”   Produktem jest licencja.    

 Usługa  “service”   Produktem jest usługa.    

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → PRODUCT_FEATURES (+Wymagany, Wielokrotny) 

Element PRODUCT_FEATURES zawiera element podrzędne dotyczące klasyfikacji produktów. 

System  
klasyfikacji 

REFERENCE_FEATURE_SYS
TEM_NAME 

+Wymagany Pojedynczy 

Podanie tej wartości jest obowiązkowe dla 
klasyfikacji ETIM. Zapis w notacji: „ETIM-8.0” 
dla oficjalnych wersji lub „DYNAMIC” gdy uży-
wana jest wersja dynamiczna. Można tu wska-
zać również inne klasyfikacje, takie jak 
UNSPSC lub ECLASS. Patrz wyjaśnienie 
w rozdziale 5c. 

dtSTRING 80 - 

Identyfikator 
klasy 

REFERENCE_FEATURE_-
GROUP_ID 

+Wymagany Pojedynczy 

Identyfikator klasy produktów w ramach sys-
temu ETIM (lub innego), np. "EC001234". 
Jeżeli nie ma odpowiedniej klasy w aktualnej 
wersji ETIM, w wyjątkowych przypadkach do-
puszczalne jest użycie kodu EC000000. 
Uwaga: kod EC000000 nie należy do modelu 
klasyfikacji ETIM! Patrz wyjaśnienia w pkt. 5c. 

dtML-
STRING 

60 Tak 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

 
T_NEW_CATALOG → PRODUCT → PRODUCT_ FEATURES → FEATURE (Opcjonalny, Wielokrotny) 

** Blok FEATURE opcjonalny jest dla innych klasyfikacji, ale OBOWIĄZKOWY dla klasyfikacji ETIM, za wyjątkiem lokalnych cech standardowych, patrz rozdział 5c ** 
 

Identyfikator  
cechy 

FNAME Wymagany Pojedynczy 

 
Unikalny kod cechy ETIM jako identyfikator 
konkretnego parametru. Np. „EF001234“ 
 

dtML-
STRING 

60 Tak 

Wartość cechy FVALUE Wymagany Wielokrotny 

 
Zdefiniowane wartości cech, odpowiednio do 
klasyfikacji ETIM: 
- dla wartości alfanumerycznych podajemy 
kod ETIM, np.  EV001234; 
- dla wartości logicznych podajemy słowo 
„true” albo „false”; - dla wart. numerycznych 
i zakresowych podajemy wartości liczbowe. 
 

dtML-
STRING 

60 Tak 

Jednostka  
cechy 

FUNIT Opcjonalny Pojedynczy 

 
Jednostka miary dla danej cechy. Należy uży-
wać standardowych jednostek miary. 
Przy przesyłaniu klasyfikacji ETIM podawanie 
jednostek nie jest konieczne (i nie jest zale-
cane), gdyż jednostki są ściśle ustalone dla 
poszczególnych cech ETIM. 
 

dtSTRING 20 - 

Szczegóły  
wartości cechy 

FVALUE_DETAILS Opcjonalny Pojedynczy 

 
Przypadek użycia a: 
Dodatkowe wyjaśnienie dot. wartości cechy. 
Może tu być podany np. kolor specyficzny dla 
producenta (biały polarny, purpurowy, szary-
popielaty, patrz wyjaśnienia w pkt 5c) 
Przypadek użycia b: 
Wyjaśnienie, dlaczego wartość nie może być 
przesłana (patrz wyjaśnienia w pkt 5c). 
 

dtML-
STRING 

250 Tak 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → PRODUCT_ORDER_DETAILS (Wymagany, Pojedynczy) 

Jednostka  
zamówienia 

ORDER_UNIT Wymagany Pojedynczy 

Jednostka miary, stosowana przy zamówie-
niach. Możliwe jest zamawianie tylko całkowi-
tej wielokrotności jednostki zamówienia. 
W katalogach ETIM cena odnosi się zawsze 
do jednostki zamówienia (lub jej wielokrotno-
ści). Przykład: Skrzynka 6 butelek wody mine-
ralnej. Jednostka zamówienia: zgrzewka, jed-
nostka zawartości / jednostka opakowania: 
butelka, liczba jednostek zawartości w jedno-
stce zamówienia: 6. 

dtUNIT 3 - 

Jednostka  
zawartości 

CONTENT_UNIT Wymagany Pojedynczy 
Jednostka miary zawartości w jednostce za-
mówienia. 

dtUNIT 3 - 

Liczba jedno-
stek zawartości  
w jednostce  
zamówienia 

NO_CU_PER_OU Opcjonalny Pojedynczy 

Liczba jednostek zawartości na jednostkę za-
mówienia wyrobu. Gdy jednostka zamówienia 
i jednostka zawartości są identyczne wówczas 
wartość jest równa „1". 

dtNUMBER - - 

Ilość cenowa PRICE_QUANTITY Opcjonalny Pojedynczy 

Liczba jednostek zamówienia do jakiej odnosi 
się cena. Stanowi ona wielokrotność jednostki 
zamówienia, która określa ilość, do której od-
noszą się wszystkie podane kwoty. Dla katalo-
gów ETIM wartość ta powinna być zawsze 
liczbą całkowitą (np. 1, 100, 1000). 

dtINTEGER - - 

Minimalna ilość 
zamówienia 

QUANTITY_MIN Opcjonalny Pojedynczy 

Minimalna liczba jednostek zamówienia w od-
niesieniu do jednostki zamówienia. Podana tu 
minimalna ilość zamówienia 
(QUANTITY_MIN) nie jest tożsama z mini-
malną ilością w poddrzewie opakowania (pole: 
UDX.EDXF.QUANTITY_MIN), nawet jeśli war-
tość liczbowa jest taka sama! 

dtFLOAT  - - 

Interwał ilości 
zamówienia 

QUANTITY_INTERVAL Opcjonalny Pojedynczy 

Interwał jednostek zamówienia zgodnie, z któ-
rym dostarczany jest produkt. Wartość, o 
którą można zwiększać ilość zamawianą, po-
wyżej minimalnej, np. „5”. Liczba ta nie musi 

dtFLOAT  - - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

odpowiadać jednostce opakowania w pod-
drzewie opakowań, nawet jeśli wartość licz-
bowa może być taka sama! 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → PRODUCT_PRICE_DETAILS (Wymagany, Wielokrotny) 

Element PRODUCT_PRICE_DETAILS i jego elementy podrzędne określają informacje cenowe. 

Data początku 
ważności ceny 

DATETIME  
type=“valid_start_date” 

+Wymagany Pojedynczy 
Data początku okresu ważności w formacie rrrr-
mm-dd. Przykład: 2015-08-01 

dtDATE 10 - 

Data końca 
ważności ceny 

DATETIME 
type=“valid_end_date” 

Opcjonalny Pojedynczy 
Data końca okresu ważności w formacie rrrr-
mm-dd. Przykład: 2015-12-31 

dtDATE 10 - 

Cena  
na żądanie 

DAILY_PRICE 
 

Opcjonalny Pojedynczy 

Pole wykorzystywane w BMEcat ETIM do poin-
formowania, że produkt nie ma stałej ceny (cena 
na zapytanie), wówczas zawartość pola przeka-
zywana jest jako "true". Natomiast dla wszystkich 
produktów z cenami stałymi, pole to nie musi 
być podawane. Patrz także pkt 5e. 

dtBOOLEAN - - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → PRODUCT_PRICE_DETAILS → PRODUCT_PRICE (Wymagany, Wielokrotny) 

Rodzaj ceny 
PRODUCT_PRICE 
type=… 

Wymagany Pojedynczy 
Atrybut, określający rodzaj podawanej ceny. Do-
puszczalne wartości podane są poniżej. Patrz 
również pkt 5e. 

dtSTRING 20 - 

 
Cena cennikowa netto podlega-
jąca rabatom 

type = 
”net_list” 

 
Cena sprzedaży bez VAT podlegająca raba-
tom, ang. discountable net list price 

   

 Cena zakupu netto bez VAT 
type = ”net_cu-
stomer” 

 
Cena zakupu specyficzna dla danego kontra-
henta bez podatku VAT,  
ang. net purchase price without sales tax 

   

 
Sugerowana cena detaliczna 
z VAT 

type = ”nrp”  
Sugerowana cena detaliczna z VAT;  ang. 
Nonbinding recommended (retail) price 

   

Cena PRICE_AMOUNT Wymagany Pojedynczy 
Wartość ceny (0.00 nie jest poprawną wartością, 
z wyjątkiem produktów z ceną na żądanie). Patrz 
wyjaśnienia w pkt 5e. 

dtNUMBER - - 

Waluta PRICE_CURRENCY Opcjonalny Pojedynczy 
Waluta w jakiej podana jest cena. Jeśli to pole 
nie jest podane, zastosowanie ma waluta 

dtCURREN-
CIES 

3 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

(pole CURRENCY) określona w nagłówku 
(HEADER).  

Podatek VAT TAX Opcjonalny Pojedynczy 
Wartość podatku VAT podana jako współ-
czynnik; „0.23” oznacza „23%”. 

dtNUMBER - - 

Współczynnik 
cenowy 

PRICE_FACTOR Opcjonalny Pojedynczy 
Współczynnik (rabatowy), przez który należy 
pomnożyć cenę produktu, aby otrzymać 
cenę końcową. 

dtNUMBER - - 

Dolna granica LOWER_BOUND Opcjonalny Pojedynczy 

Dolny limit wielkości zamówienia dla produk-
tów z ceną zależną od liczby zamawianych 
produktów. Jednostką dolnej granicy jest jed-
nostka zamówienia (ORDER_UNIT). Wartość 
domyślna dla tego elementu = 1. 

dtNUMBER - - 

Terytorium TERRITORY Opcjonalny Wielokrotny 

Kod terytorium, na którym cena produktu jest 
obowiązująca. Domyślnie przyjmuje się war-
tość elementu TERRITORY podaną w na-
główku (HEADER). 

dtCOUN-
TRIES 

6 - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → PRODUCT_PRICE_DETAILS → PRICE_BASE (Opcjonalny, Pojedynczy) 

Ten element jest potrzebny, gdy cena wyliczona jest w innej jednostce niż jednostka zamówienia (lub jej wielokrotność). Np. płyta izolacyjna, zamawiana na 
sztuki, ale cena podana jest za metr kwadratowy. ORDER_UNIT = C62 (jedna sztuka), PRICE_UNIT = MTK (metr kwadratowy) i PRICE_UNIT_FACTOR = 1.8 

(zakładając, że pojedyncza płyta ma powierzchnię 1.8 metra kwadratowego). Jeśli używamy elementu PRICE_BASE, to z logicznego punktu widzenia  
element PRICE_QUANTITY w PRODUCT_ORDER_DETAILS nie powinien być używany. 

Jednostka 
cenowa  

PRICE_UNIT  Wymagany Pojedynczy Jednostka miary, według której obliczana jest 
cena 

dtUNIT  3  - 

Współczynnik 
jednostki 
cenowej  

PRICE_UNIT_FACTOR  Opcjonalny Pojedynczy Współczynnik przeliczeniowy dla jednostki 
cenowej i jednostki zamówienia. 

dtFLOAT  - - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS (+Wymagany, Pojedynczy) 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.MIME_INFO (Opcjonalny, Pojedynczy) 

 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.MIME_INFO → UDX.EDXF.MIME (+Wymagany, Wielokrotny) 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Źródło UDX.EDXF.MIME_SOURCE Wymagany Pojedynczy 

Względna ścieżka z nazwą pliku lub adres 
URL. Ciąg znaków MIME_SOURCE będzie 
łączony ze ścieżką (MIME_ROOT) z na-
główka (HEADER) (patrz wyjaśn. w p. 5f). 

dtML-
STRING 

512 Tak 

Kod UDX.EDXF.MIME_CODE +Wymagany Pojedynczy 
Nazwa pliku dokumentu MIME (patrz wyja-
śnienia w p. 5f). 

dtSTRING 
 

10 
 
- 

Nazwa pliku UDX.EDXF.MIME_FILENAME Opcjonalny Pojedynczy 
Opisuje rodzaj i sposób wykorzystania doku-
mentu MIME (patrz wyjaśnienia w p. 5f). 

dtML-
STRING 

250 - 

Opis 
UDX.EDXF.MIME_DESIGNATI
ON 

Opcjonalny Pojedynczy 
Szczegółowy opis elementu MIME (np. szkic 
elementu BIM) 

dtML-
STRING 

250 Tak 

Tekst zastępczy UDX.EDXF.MIME_ALT Opcjonalny Pojedynczy 
Alternatywny tekst używany, gdy dane nie 
mogą zostać poprawnie zaprezentowane 
w systemie docelowym (np. przeglądarce). 

dtML-
STRING 

80 Tak 

Data utworzenia UDX.EDXF.MIME_ISSUE_DATE Opcjonalny Pojedynczy Data utworzenia pliku MIME dtDATE 10 - 

Data ważności UDX.EDXF.MIME_EXPIRY_DATE Opcjonalny Pojedynczy Data ważności pliku MIME dtDATE 
 

10 
 

- 

Kolejność MIME UDX.EDXF.MIME_ORDER Opcjonalny Pojedynczy 

Umożliwia nadanie kolejności/priorytetu dla 
wielu elementów MIME (z tym samym 
UDX.EDXF.MIME_CODE). Np. aby zdefinio-
wać preferowane zdjęcie produktu (jeśli jest 
ich więcej niż jedno w pliku BMEcat). 

dtINTEGER - - 

 

Nazwa krótka 
UDX.EDXF.MANUFACTURER_
ACRONYM 

Opcjonalny Pojedynczy Akronim (skrót) nazwy producenta dtSTRING 10 - 

Opis do faktury 
UDX.EDXF.DESCRIPTION_VE
RY_SHORT 

Opcjonalny Pojedynczy 
Zwięzły opis produktu do fakturowania, do-
staw lub systemów ERP.   

dtML-
STRING 

40 Tak 

Nazwa marki UDX.EDXF.BRAND_NAME Opcjonalny Pojedynczy 
Nazwa marki danego produktu, np. Dostawca 
= “Master Company”, Producent = “Miller”, 
Marka = “Brandy”. 

dtSTRING 50 - 

Tekst  
reklamowy 

UDX.EDXF.TENDER_TEXT Opcjonalny Pojedynczy 
Tekst informacyjny lub reklamowy, do wyko-
rzystania przy tworzeniu zapytań ofertowych, 
broszur informacyjnych czy folderów.  

dtML-
STRING 

64000 Tak 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Data  
dostępności 
produktu 

UDF.EDXF.VALID_FROM Opcjonalny Pojedynczy 

Data, od kiedy produkt ma stać się dostępny. 
Jest to przydatne do centralnych baz danych, 
w których dostawca może do-starczyć produkt 
z wyprzedzeniem w celu przyporządkowania 
mu numeru produktu. Jeśli produkt nie jest 
przedmiotem obrotu w momencie przekazy-
wania danych, data ta wskazuje, kiedy pro-
dukt będzie dostępny w handlu. Format: rrrr-
mm-dd. 

dtDATE 10 - 

Data ważności 
dla produktu 

UDX.EDXF.EXPIRATION_ 
DATE 

Opcjonalny Pojedynczy 

Data ważności podawana jest gdy w polu 
PRODUCT_STATUS umieszczone jest okre-
ślenie okresu ważności. Format: rrrr-mm-dd. 
Przykład: 2015-10-24, co oznacza ostatni 
dzień, w którym produkt może być normalnie 
zamówiony.  

dtDATE 10 - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.DISCOUNT_GROUP (Opcjonalny, Pojedynczy) 

Grupa  
rabatowa  
producenta 

UDX.EDXF.DISCOUNT_GROU
P_MANUFACTURER 

Opcjonalny Pojedynczy 

Kod grupy rabatowej producenta. Przynajm-
niej jedna grupa producenta lub dostawcy 
musi zostać podana; poprawne jest podanie 
obu grup rabatowych. (Lista wszystkich grup 
rabatowych ze współczynnikami rabatowymi i 
opisem musi zostać uzgodniona oddzielnie). 
Jeżeli nie ustalono żadnej grupy rabatowej 
(lub np. wszystkie produkty mają taki sam ra-
bat) dla wszystkich produktów należy podać: 
“no_discount_group”. 
W przypadku gdy pojedyncze produkty nie na-
leżą do żadnej grupy rabatowej, należy podać 
dla nich wartość: „net_price“ 

dtSTRING 20 - 

Grupa  
rabatowa  
dostawcy 

UDX.EDXF.DISCOUNT_GROU
P_SUPPLIER 

Opcjonalny Pojedynczy 

Grupa rabatowa dostawcy. Przynajmniej 
jedna grupa producenta lub dostawcy musi 
zostać podana; poprawne jest podanie obu 
grup rabatowych. (Lista wszystkich grup ra-
batowych ze współczynnikami rabatowymi 
i opisem musi zostać uzgodniona oddzielnie). 

dtSTRING 20 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Jeżeli nie ustalono żadnej grupy rabatowej 
(lub np. wszystkie produkty mają taki sam ra-
bat) dla wszystkich produktów należy podać: 
“no_discount_group”. 
W przypadku gdy pojedyncze produkty nie 
należą do żadnej grupy rabatowej, należy po-
dać dla nich wartość: „net_price“ 
 

 

Grupa bonu-
sowa dostawcy 

UDX.EDXF.BONUS_GROUP_S
UPPLIER 

Opcjonalny Pojedynczy 

 
Kod grupy bonusowej dostawcy. Jeżeli nie 
ustalono żadnej grupy bonusowej należy po-
dać: “no_bonus_group”. 
 

dtSTRING 20 - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.ADDITIONAL_FACTORS (Opcjonalny, Pojedynczy) 

Współczynnik 
dodatkowy 

UDX.EDXF.ADDITIONAL_PRIC
E_FACTOR 

+Wymagany Pojedynczy 

 
W wielu przypadkach dostawcy chcą podać 
więcej niż jedną zniżkę dla swoich klientów. 
Przykład użycia: 0.95; Pole to odnosi się do 
elementu "PRICE_FACTOR" w poddrze-
wie:<T_NEW_CATALOG → PRODUCT → 
RODUCT_PRICE_DETAILS → 
PRODUCT_PRICE> 
 

dtNUMBER - - 

Informacja 
UDX.EDXF.ADDITIONAL_ 
FACTOR_INFO 

+Wymagany Pojedynczy 
Tekstowa informacja dotycząca dodatkowego 
współczynnika cenowego. 

dtML-
STRING 

150 Tak 

 

Informacja  
magazynowa 

UDX.EDXF.PRODUCT_TO_ST
OCK 

Opcjonalny Pojedynczy 
Informacja logiczna mówiąca czy produkt jest 
określony jako "wyprodukowany, na magazy-
nie" od producenta bądź "normalnie w 

dtBOOLEAN - - 



 
 

Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 5.0 Status: 2021-06-30          - Strona 30 z 101 - 

Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

magazynie" od pośrednika - nie stanowi ona 
gwarancji, że produkt jest zawsze w magazy-
nie. 

Seria produktu 
UDX.EDXF.PRODUCT_SERIE
S 

Opcjonalny Wielokrotny 
Wskazanie, do jakiej serii należy produkt (np. 
seria łączników). Patrz punkt 5k. 

dtML-
STRING 

50 Tak 

Podtyp produktu 
UDX.EDXF.PRODUCT_VARIA
TION 

Opcjonalny Wielokrotny 
Podtyp w ramach danej serii produktów; np. 
seria = “Golf”, podtyp (wariant) = “GTI” 

dtML-
STRING 

50 Tak 

Poprzednik UDX.EDXF.PREDECESSOR_PID Opcjonalny Wielokrotny 

Identyfikator produktu zastępowanego 
(SUPPLIER_PID poprzednika w poprzednim 
katalogu), zwanego „poprzednikiem”. Wg. do-
stawcy poprzednik pod względem funkcjonal-
ności i specyfikacji technicznej powinien zo-
stać zastąpiony przez opisywany (nowy) arty-
kuł handlowy. 

dtSTRING 50 - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.COUNTRY_BRANCH_NUMBERS (Opcjonalny, Pojedynczy) 

Numer  
branżowy 

UDX.EDXF.COUNTRY_BRANC
H_NUMBER 
type=… 
country=… 

+Wymagany Wielokrotny 

Specyficzny dla danego kraju numer bran-
żowy. Wiele produktów jest obecnych na kilku 
rynkach, zarządzanych przez centralną wielo-
branżową bazę danych. Niektóre produkty 
mogłyby występować w kilku branżowych ba-
zach danych na tym samym rynku.  
Ten element pozwala dostawcy na podanie 
jednego lub więcej numerów określonego pro-
duktu specyficznych dla danej branży i da-
nego kraju. 
UWAGA: Tylko jeden numer branżowy może 
być podany dla każdego kraju. 

dtINTEGER - - 

Typ sektora 
przemysłu 

type= +Wymagany Pojedynczy 

Sektor przemysłu, do którego odnosi się nu-
mer branżowy. Predefiniowane wartości: 

- electrical (elektryczny) 
- HVAC (ogrz, went., klim., wod-kan.) 
- building (budownictwo) 
- shipbuilding (przemysł stoczniowy) 

dtSTRING 20 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Kraj country= +Wymagany Pojedynczy Kraj do którego odnosi się numer branżowy.  
dtCOUN-
TRIES 

6 - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.COUNTRY_BRANCH_SUPPLIER_IDS (Opcjonalny, Pojedynczy) 

Branżowy  
identyfikator  
dostawcy 

UDX.EDXF.COUNTRY_BRANC
H_SUPPLIER_ID  
type=… 
country=… 

+Wymagany Wielokrotny 

 
Specyficzny dla danego kraju i branży identyfi-
kator dostawcy. Używany w uzupełnieniu ele-
mentu UDX.EDXF.COUNTRY_BRANCH_ 

NUMBER do przekazania branżowego identyfi-
katora dostawcy Ten numer jest przydzielany 
przez centralną branżową bazę danych. 
  

dtINTEGER - - 

Typ sektora 
przemysłu 

type +Wymagany Pojedynczy 

Sektor przemysłu, do którego odnosi się bran-
żowy identyfikator dostawcy. Predefiniowane 
wartości: 

- electrical (elektryczny) 
- HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klima-

tyzacja) 
- building (budownictwo) 
- shipbuilding (przemysł stoczniowy) 

dtSTRING 20 - 

Kraj country +Wymagany Pojedynczy 
Kraj do którego odnosi się branżowy identyfi-
kator dostawcy.  

dtCOUN-
TRIES 

6 - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS→ UDX.EDXF.PACKING_UNITS (Opcjonalny, Pojedynczy) 

 
Ze względu na fakt, że BMEcat 2005 nie umożliwia wielokrotnego podawania objętości, ciężaru, długości opakowań, element PACKING_UNITS został zdefinio-
wany jako element UDX. Poddrzewo PACKING_UNITS zawiera informacje o różnych jednostkach opakowania. Element podrzędny PACKING_UNIT może wy-

stąpić wielokrotnie. Dla każdego produktu należy wskazać przynajmniej najmniejsze opakowanie jako element PACKING_UNIT.  Wskazanie wszystkich dodat-
kowych istniejących opakowań jednostkowych jest również ważne. Należy stosować się do wskazówek zawartych w sekcji "Przykłady wariantów pakowania" 

i odpowiednich informacji w punkcie 5j. 
 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS→ UDX.EDXF.PACKING_UNITS → UDX.EDXF.PACKING_UNIT 
(+Wymagany, Wielokrotny) 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Minimalna ilość UDX.EDXF.QUANTITY_MIN +Wymagany Pojedynczy 
Minimalna ilość w odniesieniu do jednostki 
zamówienia (ORDER_UNIT), dla której użyta 
będzie ta jedn. opakowania. 

dtFLOAT - - 

Maksymalna 
ilość 

UDX.EDXF.QUANTITY_MAX Opcjonalny Pojedynczy 
Maksymalna ilość w odniesieniu do jed-
nostki zamówienia (ORDER_UNIT), dla któ-
rej użyta będzie ta jedn. opakowania 

dtFLOAT - - 

Kod jednostki 
opakowania 

UDX.EDXF.PACKING_UNIT_C
ODE 

+Wymagany Pojedynczy 
Kod odpowiadający jednostce opakowania; 
Musi być wybrany z listy o predefiniowanych 
wartościach (patrz punkt 9). 

dtPUNIT 3 - 

Nazwa jednostki 
opakowania 
(Norwegia) 

UDX.EDXF.PACKING_UNIT_N
AME 

Opcjonalny Pojedynczy 

Nazwa jednostki opakowania. W Norwegii, do-
puszczalnymi wartościami są: f-pak, m-pak, d-
pak, t-pak. W Szwecji dopuszczalnymi warto-
ściami są: Bas, Mellan, Topp 

dtML-
STRING 

20 Tak 

Podział  
opakowania 

UDX.EDXF.PACKAGE_BREAK Opcjonalny Pojedynczy 

Flaga informująca czy opakowanie może być 
rozerwane i zawartość sprzedawana oddziel-
nie. Opakowania zawierające wiele konsu-
menckich jednostek opakowaniowych po-
winny pozostawać nierozpakowane w łańcu-
chu dostaw od producenta do sklepu. 

dtBOOLEAN - - 

Elementy  
opakowania 

UDX.EDXF.PACKING_PARTS Opcjonalny Pojedynczy 
Liczba elementów opakowania, w których pro-
dukt zostanie dostarczony. 

dtINTEGER   

Objętość UDX.EDXF.VOLUME Opcjonalny Pojedynczy 
Objętość jednostki opakowania w metrach 
sześciennych (m³). 

dtNUMBER - - 

Masa brutto UDX.EDXF.WEIGHT Opcjonalny Pojedynczy 
Masa brutto jedn. opakowania; opakowanie z 
produktem (-ami) w kilogramach (kg). 

dtNUMBER - - 

Długość UDX.EDXF.LENGTH Opcjonalny Pojedynczy Długość jedn. opakowania w metrach (m). dtNUMBER - - 

Szerokość UDX.EDXF.WIDTH Opcjonalny Pojedynczy Szerokość jedn. opak. w metrach (m). dtNUMBER - - 

Wysokość UDX.EDXF.DEPTH Opcjonalny Pojedynczy Wysokość jedn. opak. w metrach (m). dtNUMBER - - 

Średnica UDX.EDXF.DIAMETER Opcjonalny Pojedynczy Średnica jedn. opakowania w metrach (m). dtNUMBER - - 

Kod GTIN/EAN UDX.EDXF.GTIN Opcjonalny Pojedynczy Kod GTIN (lub EAN) jednostki opakowania. typeGTIN 14 - 

GS1_128 UDX.EDXF.GS1_128 Opcjonalny Pojedynczy 

GS1-128 jest standardem organizacji GS1, de-
finiującym formatowanie określonego typu da-
nych, za pomocą jednowymiarowego kodu 
kreskowego wysokiej rozdzielczości  
o nazwie Kod 128.  

dtSTRING 48 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

GS1-128 używa identyfikatorów pozwalają-
cych na przekazanie takich danych jak: data 
przydatności, numer serii, ilość, masa i wiele 
innych wartości potrzebnych użytkownikom. 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS→ UDX.EDXF.PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS (Opcjonalny, Pojedynczy) 

Objętość netto UDX.EDXF.NETVOLUME Opcjonalny Pojedynczy 
Obj. netto produktu w m³ w odniesieniu do 
jedn. Zamówienia (ORDER_UNIT). 

dtNUMBER - - 

Masa netto UDX.EDXF.NETWEIGHT Opcjonalny Pojedynczy 
Masa netto produktu w kilogramach, odnie-
siona do jednostki zamówieniowej 
(ORDER_UNIT), np. 1 m kabla. 

dtNUMBER - - 

Długość netto UDX.EDXF.NETLENGTH Opcjonalny Pojedynczy 
Zwykle najdłuższy wymiar produktu w odnie-
sieniu do jedn. zam. (ORDER_UNIT). 

dtNUMBER - - 

Szerokość netto UDX.EDXF.NETWIDTH Opcjonalny Pojedynczy 
Szerokość produktu bez opakowania w odnie-
sieniu do jedn. zam. (ORDER_UNIT). 

dtNUMBER - - 

Wysokość netto UDX.EDXF.NETDEPTH Opcjonalny Pojedynczy 
Wysokość (głębokość) produktu bez opak. w 
odniesieniu do jedn. zam. (ORDER_UNIT). 

dtNUMBER - - 

Średnica netto UDX.EDXF.NETDIAMETER Opcjonalny Pojedynczy 
Średnica produktu bez opakowania w odnie-
sieniu do jedn. zam. (ORDER_UNIT). 

dtNUMBER - - 

Region  
pochodzenia 

UDX.EDXF.REGION_OF_ORIG
IN 

Opcjonalny  Pojedynczy 

Nazwa regionu odpowiednio do  
normy ISO-3166-2 (Kody nazw krajów i ich 
jednostek administracyjnych).  
Kody regionów muszą być pisane wielkimi lite-
rami. 

dtSTRING 10 - 

 

Trwałość 
UDX.EDXF.SHELF_LIFE_PERI
OD 

Opcjonalny  Pojedynczy 

Okres przydatności do użycia to okres czasu, 
licząc od daty produkcji, w którym oczekuje 
się, że produkt pozostanie zgodny z zatwier-
dzoną specyfikacją produktu podczas prze-
chowywania w określonych warunkach. Innym 
określeniem tego samego terminu jest "najle-
piej użyć przed" lub "trwałość". Wskazanie 
okresu w miesiącach 1-99; 99 oznacza nieo-
graniczoną trwałość. Przydatne dla niektórych 

dtINTEGER - - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

produktów, takich jak np. samoprzylepna izo-
lacja rur. 

Zawiera baterię 
UDX.EDXF.BATTERY_CONTA
INED 

Opcjonalny  Pojedynczy Produkt zawiera dołączoną baterię dtBOOLEAN - - 

Wskaźnik RoHS UDX.EDXF.ROHS_INDICATOR Opcjonalny  Pojedynczy 

Określenie czy ma zastosowanie dyrektywa 
RoHS. Dyrektywa w sprawie ograniczenia sto-
sowania substancji niebezpiecznych, skrót od 
dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ogra-
nicza (z wyjątkami) stosowanie dziesięciu nie-
bezpiecznych materiałów w produkcji różnego 
rodzaju sprzętu elektronicznego i elektrycz-
nego. Dozwolone wartości: 'true' / 'false' / 
'exempt'. False oznacza, że dyrektywa RoHS 
nie ma zastosowania do tego produktu, 
exempt oznacza, że dyrektywa miałaby zasto-
sowanie, ale produkt jest zwolniony z obo-
wiązku zgodności z dyrektywą RoHS. Jeśli 
RoHS ma zastosowanie (true), należy załą-
czyć dokument "RoHS declaration" (MIME 
code MD49). 

dtSTRING 6 - 

Oznaczenie CE UDX.EDXF.CE_MARKING Opcjonalny  Pojedynczy 
Określenie, czy produkt posiada znak CE. Je-
śli przepisy CE nie mają zastosowania, należy 
użyć wartości "false". 

dtBOOLEAN - - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS→ UDX.EDXF.REACH (Opcjonalny, Pojedynczy) 

Data REACH UDX.EDXF.REACH.LISTDATE Opcjonalny Pojedynczy 

Data sprawdzenia produktu przez producenta 
pod kątem informacji REACH2. 
Format: rrrr-mm-dd 
Jeśli w kolejnym polu 
UDX.EDXF.REACH.INFO podana jest 

dtDATE 10 - 

 
2 REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) – Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowa-

nych ograniczeń w zakresie chemikaliów. 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

wartość „no data” powinna tu być podana data 
produkcji katalogu. 

Informacja 
REACH 

UDX.EDXF.REACH.INFO +Wymagany Pojedynczy 

Określa, czy produkt zawiera substancje nie-
bezpieczne lub stwarzające zagrożenie  
SVHC (ang. substance of very high concern) 
w stężeniu wagowym powyżej 0,1% (w odnie-
sieniu do  półfabrykatów lub substancji, które 
przed podaną datą zostały określone i opubli-
kowane przez ECHA3). Możliwe wartości: 
- true (zawiera substancje > 0,1% masy) 
- false (nie zawiera subst. > 0,1% masy) 
- „no data” (brak danych) 
W przypadku podania wartości "true" musi być 
podany głęboki link4  MIME-Infos (patrz opis 
5h). 
Podane informacje odnoszą się jedynie do wy-
ników sprawdzenia wykonanego na określony 
dzień i nic nie mówi nic na temat produktów już 
dostarczonych do hurtowni lub temat produk-
tów, które mają być dostarczone w przyszłości 
(w takim przypadku ważna jest zawsze infor-
macja podana w dokumentach dostawy). 

dtSTRING 10 - 

Numer SCIP UDX.EDXF.SCIP_NUMBER  Opcjonalny  Pojedynczy 

SCIP to baza danych zawierająca informacje 
o substancjach potencjalnie niebezpiecznych 
jako takich lub zawartych produktach, utwo-
rzona na mocy dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów (RDW). Numer nadawany jest przez 
Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). 
Numer SCIP jest losową sekwencją 36 

dtSTRING 36 - 

 
3 ECHA - European Chemicals Agency 
4 Głębokie linkowanie (ang. deep linking) - metoda linkowania opublikowanych w internecie zasobów innego serwisu internetowego poprzez hiperłącze do konkretnej podstrony 

lub elementu. 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

znaków szesnastkowych, np. "e991v422-
239c-4b49-8a42-3f4730aa51a0". 
 

Kod UFI UDX.EDXF.UFI_CODE  Opcjonalny  Pojedynczy 

 
Unikalny identyfikator receptury (UFI) to kod 
umieszczany na produktach zawierających 
niebezpieczne mieszaniny na terenie Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który 
ma pomóc w ustaleniu ich zawartości przez 
telefoniczne centra zatruć. Kod ten jest wyda-
wany przez Europejską Agencję Chemikaliów 
(ECHA). Kod jest 16-cyfrowym kodem alfanu-
merycznym, oddzielonym w 4 blokach myślni-
kami. Przykład: N1QV-R02N-J00M-WQD5. 
 

dtSTRING 19 - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.SPECIAL_TREATMENT_CLASS_DETAILS (Opcjonalny, Pojedynczy) 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.SPECIAL_TREATMENT_CLASS_DETAILS →  
UDX.EDXF.HAZARDOUS_SUBSTANCES (Opcjonalny, Wielokrotny) 

Numer UN UDX.EDXF.UN_NUMBER  +Wymagany  Pojedynczy 

Należy podać numer UN lub numer ID (tj. 
czterocyfrowy numer identyfikacyjny substan-
cji, mieszaniny lub produktu, z przepisów ONZ 
dotyczących ADR. (sekcja 14 w karcie charak-
terystyki substancji niebezpiecznej). 

dtSTRING 4 - 

Masa netto 
UDX.EDXF.NET_WEIGHT_OF_
HAZARDOUS_SUBSTANCE  

Opcjonalny  Pojedynczy 

Waga netto zawartych substancji niebezpiecz-
nych w kg. W przypadku ciał stałych i przed-
miotów: masa zawartych substancji niebez-
piecznych, jak określono w ADR 5.4. 

dtNUMBER - - 

Objętość 
UDX.EDXF.VOLUME_OF_HAZ
ARDOUS_SUBSTANCES  

Opcjonalny  Pojedynczy 

Objętość zawartych niebezpiecznych sub-
stancji w litrach. Dla cieczy, gazów i past: ob-
jętość zawartych substancji niebezpiecznych 
określonych w ADR 5.4 

dtNUMBER - - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Właściwa  
nazwa  
przewozowa 

UDX.EDXF.SHIPPING_NAME  Opcjonalny  Pojedynczy 

Właściwa nazwa przewozowa ONZ 
(PSN).Właściwa nazwa przewozowa to ta 
część wpisu, która najdokładniej opisuje to-
wary w ADR 2021 ONZ, tabela A w rozdziale 
3.2, która jest podana wielkimi literami. Przy-
kład: UN 2902 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. (drazoksolon). 

dtML-
STRING 

250 Tak 

Grupa  
opakowaniowa 

UDX.EDXF.PACKING_GROUP  Opcjonalny  Pojedynczy 

Zawiera numer(y) grupy pakowania przypi-
sane do substancji niebezpiecznej. Niektóre 
wyroby i substancje nie są przypisane do grup 
pakowania. Dozwolone wartości to I, II lub 
III. 

dtSTRING 3 - 

Kategoria  
transportowa 

UDX.EDXF.TRANSPORT_CAT
EGORY  

Opcjonalny  Pojedynczy 

Kategoria transportu (0-4) dla grupy pakowa-
nia zgodnie z 14.1. Zawiera liczbę wskazującą 
kategorię transportu, do której przypisana jest 
substancja lub wyrób do celów zwolnienia 
związanego z ilością przewożoną na jed-
nostkę transportową. Dozwolone wartości to 
0, 1, 2, 3 lub 4. 

dtINTEGER - - 

Mnożnik 
UDX.EDXF.MULTIPLICATION_
FACTOR  

Opcjonalny  Pojedynczy 

Mnożnik kategorii transportowej (zasada 1000 
punktów). W przypadku gdy towary niebez-
pieczne różnych kategorii transportowych są 
przewożone w tej samej jednostce transporto-
wej, suma odpowiednich towarów niebez-
piecznych pomnożona przez odpowiedni 
mnożnik musi być mniejsza niż 1000. 

dtINTEGER - - 

Ograniczenie 
ilości 

UDX.EDXF.LIMITED_QUANTIT
IES  

Opcjonalny  Pojedynczy 

Informacja o ograniczeniu ilościowym (LQ) dla 
transportu zgodnie z ADR 3.4 przy transporcie 
opakowań o małej objętości. Czy ten artykuł 
podlega przepisom zgodnie z ADR 3.4 czy 
nie? 

dtBOOLEAN - - 

Ilości wyłączone 
UDX.EDXF.EXCEPTED_QUAN
TITIES  

Opcjonalny  Pojedynczy 

Informacja o ograniczeniu ilościowym (EQ) 
zgodnie z ADR 3.5 dla transportu opakowań o 
najmniejszej objętości. Czy ten artykuł pod-
lega przepisom zgodnie z ADR 3.5 czy nie? 

dtBOOLEAN - - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Stan agregacji 
UDX.EDXF.AGGREGATION_S
TATE  

Opcjonalny  Pojedynczy 
Specyfikacja stanu fizycznego. Dozwolone 
wartości to "L" (dla cieczy/pasty), "S" (dla ciała 
stałego) lub "G" (dla gazu). 

dtSTRING 1 - 

Przepisy  
szczególne 

UDX.EDXF.SPECIAL_PROVISI
ON_ID  

Opcjonalny  Wielokrotny 
Wskazanie spełnionych przepisów szczegól-
nych, które prowadzą do złagodzenia wyma-
gań przewozowych zgodnie z ADR 3.3. 

dtSTRING 5 - 

Klasa  
zagrożenia 

UDX.EDXF.HAZARD_CLASS  Opcjonalny  Wielokrotny 

Należy określić klasy zagrożenia w transpor-
cie, które zostały przypisane do substancji na 
podstawie głównego zagrożenia, jakie stwa-
rzają zgodnie z ADR lub wzorcowymi przepi-
sami ONZ. (Sekcja 14.1 - 14.4 w karcie cha-
rakterystyki substancji niebezpiecznej). Do-
zwolone wartości to 1; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 
4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7; 8; 9. 

dtSTRING 3 - 

Kod  
klasyfikacyjny 

UDX.EDXF.CLASSIFICATION_
CODE  

Opcjonalny  Pojedynczy 

Produktom sklasyfikowanym w ramach ADR, 
RID i ADN przypisuje się również "kod klasyfi-
kacyjny", który identyfikuje grupy towarów nie-
bezpiecznych w ramach podstawowej klasy 
zagrożenia (np. toksyczny pestycyd klasy 3 
otrzymałby kod klasyfikacyjny FT2. (Sekcja 
14.1 - 14.4 w Karcie Charakterystyki Substan-
cji Niebezpiecznej). Zgodnie z definicją w 
ADR 3.2 tabela A. 

dtSTRING 5 - 

Etykieta niebez-
pieczeństwa 

UDX.EDXF.HAZARD_LABEL  Opcjonalny  Wielokrotny 

Należy podać numery Etykiety Zagrożeń, jak 
określono w ADR 3.2 tabela A. Etykieta ta za-
wiera symbol w środku i numer w dolnym 
punkcie, aby zapewnić wyraźne wizualne 
wskazanie zagrożenia związanego z produk-
tem. (Sekcja 14.1 - 14.4 w Karcie Charaktery-
styki Substancji Niebezpiecznej). Oczekiwane 
wartości to: 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 7E, 
8, 9 lub 9A. Lista nie jest jednak zamknięta i 
ograniczona tylko do tych wartości, ponieważ 
w najbliższej przyszłości mogą zostać dodane 
nowe wartości. 

dtSTRING 3 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Zagrożenie  
środowiskowe 

UDX.EDXF.ENVIRONMENTAL
_HAZARDS  

Opcjonalny  Pojedynczy 

Oprócz sprawdzenia podstawowej klasy za-
grożenia i wszelkich innych klas, dostawca 
musi określić, czy produkty są niebezpieczne 
dla środowiska. Jest to wymóg prawny wyni-
kający z Kodeksu IMDG oraz ADR i RID. 
(Sekcja 14.5 w Karcie Charakterystyki Sub-
stancji Niebezpiecznej). 

dtBOOLEAN - - 

Kod tunelu UDX.EDXF.TUNNEL_CODE  Opcjonalny  Pojedynczy 

Zgodnie z umową europejską dotyczącą mię-
dzynarodowego przewozu drogowego towa-
rów niebezpiecznych (ADR) wszystkie tunele 
mają przypisany kod, który wskazuje poziomy 
ograniczeń nałożonych na transport towarów 
niebezpiecznych przez te tunele. Dozwolone 
wartości A, B, C, D lub E. (rozdział 14.1 - 14.4 
w Karcie Charakterystyki Substancji Niebez-
piecznej) 

dtSTRING 1 - 

Kod etykiety 
GHS 

UDX.EDXF.GHS_LABEL_CODE  Opcjonalny  Wielokrotny 

Identyfikator piktogramu zagrożenia wg UN-
GHS. Dopuszczalne wartości: GHS01, 
GHS02, GHS03, GHS04, GHS05, GHS06, 
GHS07, GHS08 i GHS09. 

dtSTRING 5 - 

Słowo  
ostrzegawcze 

UDX.EDXF.GHS_SIGNAL_WORD  Opcjonalny  Pojedynczy 

Ozn. słowa ostrzegawczego dla uszczegóło-
wienia GHS_LABEL_CODE, zdefiniowanego 
przez UN-GHS. Dozwolone wartości to "D" 
(dla Danger) lub "W" (dla Warning). 

dtSTRING 1 - 

Oznaczenie  
zagrożenia 

UDX.EDXF.HAZARD_STATEM
ENT  

Opcjonalny  Wielokrotny 

Oznaczenie wskazujące rodzaj zagrożenia jak 
np. H241 lub EUH001, zgodnie z definicją za-
wartą w UN-GHS i rozporządzeniu UE 
1272/2008. Nie należy dodawać tekstu w żad-
nym języku. 
 

dtSTRING 30 - 

Oznaczenie 
środka  
bezpieczeństwa 

UDX.EDXF.PRECAUTIONARY
_STATEMENT  

Opcjonalny  Wielokrotny 
Kod taki jak np. P234 zgodnie z definicją 
w UN-GHS i rozporządzeniu UE 1272/2008. 
Nie należy dodawać tekstu w żadnym języku. 

dtSTRING 30 - 

Testowane 
ogniwo Li-ion 

UDX.EDXF.LI-ION_TESTED  Opcjonalny  Pojedynczy 
Jeżeli tak ("TRUE"), należy dostarczyć odpo-
wiedni dokument z badania (MD09) (odpowia-
dający sprawozdaniu UN 38.3). 

dtBOOLEAN - - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Zawartość litu UDX.EDXF.LITHIUM_AMOUNT Opcjonalny  Pojedynczy Zawartość litu w gramach. dtNUMBER - - 

Energia baterii UDX.EDXF.BATTERY_ENERGY Opcjonalny  Pojedynczy 
Znamionowa energia zawarta w akumulato-
rach lub bateriach w Wh. 

dtNUMBER - - 

Produkt N.O.S. UDX.EDXF.NOS_274  Opcjonalny  Pojedynczy 

Określenie czy szczegóły dotyczące wyzwole-
nia zagrożenia (dla nazw spedycyjnych z 
"N.O.S. (not otherwise specified - nie okre-
ślono inaczej)") są wymagane zgodnie z prze-
pisem specjalnym 274, czy nie? 

dtBOOLEAN - - 

Wyzwalacz  
zagrożenia 

UDX.EDXF.HAZARD_TRIGGER  Opcjonalny  Wielokrotny 

Wyzwalacz zagrożenia zgodnie z przepisem 
specjalnym 274 lub 318, jeżeli N.O.S. = "true". 
Nazwy substancji niebezpiecznych (oddzie-
lone przecinkami), istotne w związku z dekla-
racją N.O.S., jak określono w ADR 3.2, 5.4 i 
ADR 3.3 Przepis szczególny 274. 

dtSTRING 100 - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST (Opcjonalny, Pojedynczy) 

 
Element podrzędny UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST określa sposób przekazywania danych dotyczących dopłat (np. dopłaty do surowców typu: miedź, mo-

siądz, dopłata WEEE itp). Dane dotyczące dopłat mogą być wielokrotne, jeśli produkt zawiera kilka metali. Informacje o dopłatach są specyficzne dla danego 
kraju i muszą być szczegółowo określone między dostawcą i odbiorcą danych. W oparciu o te zasady dotyczące dopłat należy wybrać niezbędne elementy 

ETIM BMEcat, w tym również ich kombinacje. Przykłady i dodatkowe wyjaśnienia podane są poniżej (patrz rozdział 5l). 
 

 
T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST → UDX.EDXF.SURCHARGE  

(+Wymagany, Wielokrotny) 
 

Rodzaj dopłaty UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE +Wymagany Pojedynczy 

Przy podawaniu wartości należy zwrócić 
uwagę na pisownię małymi literami. Przykład 
dla surowców: 
- copper (miedź) 
- MK copper (miedź przetworzona) 
- aluminium (glin) 
- lead (ołów) 
- silver (srebro) 
- brass (mosiądz) 

dtSTRING 20 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

- gold (złoto) 
- platinum (platyna) 
Przykład innych opłat dodatkowych: 
- packaging (opakowanie) 
- insurance (ubezpieczenie) 
- dearness (drożyzna) 
- recycling (utylizacja) 
- recycling WEEE (utylizacja WEEE) 
- SLRS (utylizacja źródeł światła, lamp itp.) 
- SENS (utylizacja sprzętu AGD) 
- SWICO (utylizacja sprzętu biurowego) 
- INOBAT (utylizacja baterii) 
- VOC (lotne związki organiczne, ang. Vola-

tile organic chemicals) 
 

Klasa dopłaty 
UDX.EDXF.SURCHARGE_CLA
SS 

Opcjonalny Pojedynczy 

Określa rodzaj produktu podlegającego dopła-
cie Przykład: 700180 w SLRS oznacza 
oprawę oświetleniową bez żarówki lub z bez 
dopłaty recyklingowej. 

dtSTRING 30 - 

Sposób  
naliczania  
dopłaty 

UDX.EDXF.SURCHARGE_MA
NNER 

Opcjonalny Pojedynczy 

Sposób naliczania dopłaty: podstawowy/sku-
mulowany. Możliwe wartości: “base“ albo „cu-
mulated“.  Sposób podstawowy oznacza wyli-
czenie wartości z pola PRODUCT_PRICE.  
Sposób skumulowany jest odpowiedni jeśli 
podaje się dopłaty lub zniżki w polu: 
UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST. 
 

dtSTRING 10 - 

Współczynnik 
dopłaty 

UDX.EDXF.SURCHARGE_PER
CENTAGE 

Opcjonalny Pojedynczy 

 
Przykład: 0.05 (odpowiada 5%) 
Tej wartości nie należy zamieszczać, jeśli po-
dana jest masa materiału. Jeżeli podano war-
tość kroku, należy podać również albo współ-
czynnik opłaty dodatkowej albo kwotę opłaty 
dodatkowej. 
 

dtNUMBER - - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Kwota dopłaty 
UDX.EDXF.SURCHARGE_PRI
CE_AMOUNT 

Opcjonalny Pojedynczy 

 
Przykład: 0.02 (odpowiada to np. 2 groszom 
lub eurocentom). Tej wartości nie należy za-
mieszczać, jeśli podany jest ciężar materiału. 
Jeżeli podano wartość kroku, należy podać 
również albo współczynnik opłaty dodatkowej 
albo kwotę opłaty dodatkowej. 
 

dtNUMBER - - 

Sposób  
wyliczenia  

UDX.EDXF.SURCHARGE_CAL
CULATION 

Opcjonalny Pojedynczy 

 
Określa czy dopłata wskazana w elemencie 
UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE 
musi być wyliczana na podstawie ceny net_list 
czy net_customer: 
1 = net_list  
2 = net_customer 
Jeżeli wartość nie jest podana, przyjmowana 
jest wartość 1, a więc „net_list” (cena cenni-
kowa podlegająca rabatom). Wartość musi 
być podana jeśli podany jest element 
UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE 
 

dtINTEGER - - 

Wartość  
odniesienia  
dla surowca 

UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS Opcjonalny Pojedynczy 

 
Wartość odniesienia musi być podana dla wy-
liczenia dopłaty dodatkowej dla surowców. 
Ten element jest obowiązkowy - jeżeli istnieje 
wartość odniesienia dla surowca, musi być 
ona podana.  
Kwota podawana jest w PLN/100 kg. Ta cena 
surowca jest wkalkulowana w cenę produktu. 
Przykład: przewód giętki miedziany CU 
450PLN/100 kg, Kabel zasilający średniego 
napięcia CU 4500PLN/100kg. 
 

dtNUMBER - - 

Masa surowca 
UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS
_WEIGHT 

Opcjonalny Pojedynczy 
Masa materiału dla wyliczenia dopłaty, poda-
wana w gramach dla danej ilości zamówienia 
(PRICE_QUANTITY). 

dtNUMBER - - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Wielkości tej nie podaje się, jeśli wyspecyfiko-
wana jest wartość kroku dla naliczania skoko-
wego. 

Wartość kroku 
przy naliczaniu 
skokowym 

UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS
_SURCHARGE_THRESHOLD 

Opcjonalny Pojedynczy 

Wielkość skoku rozumianego jako moment 
rozpoczęcia naliczania dopłaty ze współczyn-
nika lub kwoty.  Wartość ta nie może być po-
dana, jeśli zamieszczono ciężar surowca. Je-
żeli wartość ta jest podana, podać należy rów-
nież wartość UDX.EDXF.SURCHARGE_- 
PERCENTAGE lub UDX.EDXF.- 
SURCHARGE_PRICE_AMOUNT 

dtNUMBER - - 

Wyzwalanie  
naliczania  
skokowego 

UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS
_SURCHARGE_SHUTTER 

Opcjonalny Pojedynczy 

Określenie w jakim momencie należy urucho-
mić naliczanie skokowe: 
1 = za rozpoczęty skok 
2 = za pełny skok 
Jeżeli nie podano wartości, domyślnie przyj-
muje się naliczanie za pełny skok (2). 

dtINTEGER - - 

Dopłata/kredyt 
UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS
_SURCHARGE_CREDIT 

Opcjonalny Pojedynczy 

Element określający czy ma miejsce sama 
dopłata czy dopłata/kredyt: 
1 = tylko dopłata 
2 = dopłata/kredyt 

Jeżeli nie podano wartości, domyślnie przyjęta 
będzie wartość „tylko dopłata” (1). 

dtINTEGER - - 

Dopłata/tabela 
UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS
_SURCHARGE_TABLE 

Opcjonalny Pojedynczy 
Informacja o odniesieniu do tabeli dopłat dla 
produktu. 

dtML-
STRING 

50 Tak 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.WARRANTY (Opcjonalny, Pojedynczy) 

Gwarancja  
dla firm  

UDX.EDXF.WARRANTY_BUSI
NESS 

Opcjonalny Pojedynczy 

Gwarancja w miesiącach, licząc od daty 
sprzedaży. Kod MIME MD56 Deklaracja gwa-
rancji (Warranty statement) może być użyta 
do dołączenia dokumentu gwarancyjnego, 
określającego warunki gwarancji. 

dtINTEGER - - 

Gwarancja  
konsumencka 

UDX.EDXF.WARRANTY_CON
SUMER 

Opcjonalny Pojedynczy 
Gwarancja w miesiącach, licząc od daty 
sprzedaży. Kod MIME MD56 Deklaracja gwa-
rancji (Warranty statement) może być użyta 

dtINTEGER - - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

do dołączenia dokumentu gwarancyjnego, 
określającego warunki gwarancji. 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.PRODUCT_ETIM_DYNAMIC (Opcjonalny, Pojedynczy) 

Data publikacji 
wersji ETIM  

UDX.EDXF.PRODUCT_ETIM_
RELEASE_DATE 

+Wymagany Pojedynczy 

Data publikacji wersji dynamicznej ETIM, 
użyta do klasyfikacji produktów w danym 
pliku. Jeśli to pole jest używane, 
REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME 
musi mieć wartość „DYNAMIC”. 

 

dtDATE 
 

10 
 

- 

 
T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.PRODUCT_FEATURES_MC (Opcionalny, Pojedynczy) 

 

Patrz dokumentacja ETIM MC 
 

Identyfikator 
klasy modelowej 
ETIM MC 

UDX.EDXF.REFERENCE_FEA
TURE_MC_ID 

+Wymagany Pojedynczy Identyfikator klasy modelowej ETIM (MC). dtSTRING 8 - 

Wersja klasy 
modelowej 
 ETIM MC 

UDX.EDXF.REFERENCE_FEA
TURE_MC_VERSION 

+Wymagany Pojedynczy Wersja klasy modelowej ETIM (MC). dtINTEGER - - 

Status BIM UDX.EDXF.BIM_STATUS Opcjonalny Pojedynczy 

Kod wyrażający status danych wyrobu pod ką-
tem tego, czy zawierają przypisaną Klasę Mo-
delowania oraz czy wszystkie cechy zostały 
opatrzone odpowiednio przetestowanymi i 
zwalidowanymi danymi. Dozwolone wartości 
to "ready” (gotowy), "test” (do testów) lub "in-
complete” (niekompletny). 

dtSTRING 10 - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.PRODUCT_FEATURES_MC → UDX.EDXF.FEATURE_MC  
(+Wymagany, Wielokrotny) 

Kod portu  
ETIM MC 

UDX.EDXF.PORTCODE +Wymagany Pojedynczy Wersja klasy modelowej ETIM. dtINTEGER - - 

ID cechy  
ETIM MC 

UDX.EDXF.FNAME +Wymagany Pojedynczy 
Kod identyfikacyjny cechy klasy modelowej 
ETIM MC, np. EF001234. 

dtSTRING - - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

ID wartości 
ETIM MC 

UDX.EDXF.FVALUE Opcjonalny Wielokrotny 
Wartość dla cechy klasy modelowej, zgodnie 
z klasyfikacją ETIM MC. 

dtSTRING - - 

Współrzędna x UDX.EDXF.COORDINATE_X Opcjonalny Pojedynczy 
Współrzędna x pozycji lub kierunku (+/-), 
względem współrzędnych układu odniesienia. 

dtFLOAT - - 

Współrzędna y UDX.EDXF. COORDINATE_Y Opcjonalny Pojedynczy 
Współrzędna y pozycji lub kierunku (+/-), 
względem współrzędnych układu odniesienia. 

dtFLOAT - - 

Współrzędna z UDX.EDXF. COORDINATE_Z Opcjonalny Pojedynczy 
Współrzędna z pozycji lub kierunku (+/-), 
względem współrzędnych układu odniesienia. 

dtFLOAT - - 

 
T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.PRODUCT_FEATURES_MC → UDX.EDXF.FEATURE_MC → 

UDX.EDXF.MATRIX_VALUES (Opcjonalny, Pojedynczy) 
 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.PRODUCT_FEATURES_MC → UDX.EDXF.FEATURE_MC → 
UDX.EDXF.MATRIX_VALUES → UDX.EDXF.MATRIX_VALUE (+Wymagany, Wielokrotny) 

Wartość źró-
dłowa 

UDX.EDXF. 
MATRIX_SOURCE_VALUE 

+Wymagany Pojedynczy 
Wartość źródłowa cechy macierzowej  
(typu M). 

dtFLOAT - - 

Wartość  
wynikowa 

UDX.EDXF. 
MATRIX_RESULT_VALUE 

+Wymagany Pojedynczy 
Wartość wynikowa cechy macierzowej  
(typu M). 

dtFLOAT - - 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTICS (+Opcjonalny, Pojedynczy) 
Zobacz szczegółowe wyjaśnienia w punkcie 5m oraz 11, aby zapoznać się z definicją poszczególnych elementów charakterystyki produtku. 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS → UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTICS → UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC 
(+Wymagany, Wielokrotny) 

Kod charakte-
rystyki produktu 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARA
CTERISTIC_CODE 

+Wymagany Pojedynczy 

 
Kod charakterystyki (pola opisu) produktu. 
Kod zaczyna się od 2 liter kodu kraju, następ-
nie znaku podkreślenia i rzeczywistego kodu 
pola specyficznego dla danego kraju (np. 
PL_PKWIU). 
 

dtSTRING 60 - 

Nazwa charakte-

rystyki produktu 
UDX.EDXF.PRODUCT_CHARA
CTERISTIC_NAME 

+Wymagany Pojedynczy Nazwa charakterystyki (pola opisu) produktu. 
dtML-
STRING 

255 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Należy wybrać tylko jeden z typów dla każdego kodu charakterystyki (Boolean, Numeric, Range, String, Set, Select)  
oraz jednostkę (tam, gdzie jest to istotne). 

Wart. logiczna 
char. prod. 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARAC
TERISTIC_VALUE_BOOLEAN 

Opcjonalny Pojedynczy 
Wartość charakterystyki produktu (wartość lo-
giczna). 

dtBOOLEAN - - 

Wart. liczbowa 
char. prod. 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARAC
TERISTIC_VALUE_NUMERIC 

Opcjonalny Pojedynczy 
Wartość charakterystyki produktu (wartość 
liczbowa). 

dtFLOAT - - 

Wart. dolna za-
kresu char. prod. 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTE
RISTIC_VALUE_RANGE_FROM Opcjonalny Pojedynczy 

Wartość charakterystyki produktu (wartość 
dolna zakresu). 

dtFLOAT - - 

Wart. górna 
zakr. char. prod. 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARAC
TERISTIC_VALUE_RANGE_TO 

Opcjonalny Pojedynczy 
Wartość charakterystyki produktu (wartość 
górna zakresu). 

dtFLOAT - - 

Wart. tekstowa 
char. prod. 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARAC
TERISTIC_VALUE_STRING 

Opcjonalny Pojedynczy 
Wartość charakterystyki produktu (wartość 
tekstowa). 

dtML-
STRING 

4000 Tak 

Zbiór wart. char. 
prod. 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARAC
TERISTIC_VALUE_SET 

Opcjonalny Wielokrotny 
Wartość charakterystyki produktu (zbiór war-
tości). 

dtML-
STRING 

255 Tak 

Wart. wyboru 
char. prod. 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARAC
TERISTIC_VALUE_SELECT 

Opcjonalny Pojedynczy 
Wartość charakterystyki produktu (wartość 
wybrana z predefiniowanej listy). 

dtSTRING 60 - 

Jednostka wart. 
char. prod. 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARAC
TERISTIC_VALUE_UNIT_CODE 

Opcjonalny Pojedynczy 
Kod jednostki dla wartości charakterystyki pro-
duktu. 

dtSTRING 3 - 

Wartość refe-
rencyjna ch.p. 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTE
RISTIC_VALUE_REFERENCE_GTIN Opcjonalny Pojedynczy Numer GTIN produktu referencyjnego. typeGTIN 14 - 

NEW_CATALOG → PRODUCT → PRODUCT_REFERENCE (Opcjonalny, Wielokrotny) 

Rodzaj relacji 
(referencji) 

PRODUCT_REFERENCE 
type = ... 

+Wymagany Pojedynczy 
Opisuje relacje między dwoma produktami. Li-
sta wartości podana jest w pkt 5g. 

dtSTRING 20 - 

Ilość 
PRODUCT_REFERENCE 
quantity = … 

Opcjonalny Pojedynczy 
Określa liczbę potrzebnych produktów wska-
zanych w odniesieniu. 

dtINTEGER - - 

Produkt 
referencyjny 

PROD_ID_TO +Wymagany Pojedynczy 
Jednoznaczny kod produktu, stanowiącego 
odniesienie. 

dtSTRING 80 - 

Katalog 
produktu 

CATALOG_ID Opcjonalny Pojedynczy 
Jednoznaczny kod identyfikujący katalog, jeśli 
produkt referencyjny nie znajduje się w tym 
samym katalogu. 

dtSTRING 20 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Wersja katalogu CATALOG_VERSION Opcjonalny Pojedynczy 

Numer wersji katalogu z produktem 
referencyjnym. Format: "Major.Minor", 
maksymalnie po 3 znaki: xxx.yyy (Przykład: 
7.1 lub 001.001) 

dtSTRING 7 - 

Opis rodzaju 
odniesienia 

REFERENCE_DESCR Opcjonalny Pojedynczy Opis rodzaju odniesienia do produtku 
dtML-
STRING 

250 Tak 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS (Opcjonalny, Pojedynczy) 

T_NEW_CATALOG → PRODUCT → PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS → CUSTOMS_TARIFF_NUMBER (Opcjonalny, Wielokrotny) 

Kod celny  CUSTOMS_NUMBER +Wymagany Pojedynczy 

Kod produktu w katalogu produktów do ce-lów 
statystycznych w handlu zagranicznym. Jest 
zgodny z pierwszymi 8 cyframi kodu taryfy 
celnej odpowiedniego towaru. 
Należy uzywać tylko aktualnych kodów. 

dtSTRING 60 - 

 

Współczynnik 
statystyczny 

STATISTICS_FACTOR Opcjonalny Pojedynczy 

Współczynnik konwersji jednostki produktu 
zamawianego na odpowiednią jednostkę 
używaną do celów statystycznych w handlu 
zagranicznym. Przykład: rury o długości 3 
metrów mogą być zamawiane w sztukach 
(jednostka zamówienia = sztuka). Wyma-ganą 
jednostką do celów statystycznych w handlu 
zagranicznym jest w tym przypad-ku metr, 
współczynnik konwersji wynosi 3. Na bazie 
tego współczynnika oraz jednostki 
zamówienia można obliczać współczynniki 
konwersji dla innych przypadków. 

dtNUMBER - - 

Kraj 
pochodzenia 

COUNTRY_OF_ORIGIN Opcjonalny Wielokrotny 
Kod kraju wg ISO-3166-1, np. PL (dla Polski), 
US (dla USA). 

dtCOUN-
TRIES 

2 - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/  
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis Typ danych 
Dłu-
gość 

Zależny 
od jęz. 

Kody kraju można wyrażać jedynie wielkimi 
literami. Kod CE (jako Unii Europejskiej) nie 
jest dozwolony. 
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d. Transakcja T_UPDATE_PRODUCTS 

Transakcja pozwala na aktualizację danych produktowych. Przekazywane produkty są w systemie docelowym albo doda-
wane albo usuwane, albo kompletny rekord danych dotyczących produktu zastępowany jest nowym. 
Atrybut przy identyfikatorze produktu (PRODUKT -> mode w kontekście T_UPDATE_PRODUCTS), wskazuje, czy produkt 
powinien być dodany, usunięty czy zmodyfikowany. Modyfikacja produktu polega na jego całkowitej wymianie, nie jest moż-
liwa zmiana poszczególnych pól danych produktu. W tej transakcji, możliwe jest przekazanie tylko danych produktowych, nie 
jest możliwe natomiast przekazanie systemów klasyfikacji. 
Przekazywany identyfikator aktualizowanego katalogu (CATALOG_ID) odpowiedniego dostawcy (SUPPLIER_NAME) oraz 
wersja katalogu (CATALOG_VERSION) muszą być już obecne w systemie docelowym odbiorcy katalogu. Atrybut 
"T_UPDATE_PRODUCTS -> prev_version" musi być ustawiony na 0 przy pierwszej transakcji aktualizacyjnej, która nastę-
puje po przesłaniu pełnego katalogu (T_NEW_CATALOG), dotyczy to obu transakcji aktualizacyjnych 
(T_UPDATE_PRODUCTS, T_UPDATE_PRICES). Numer ten jest zwiększany o 1 w każdej kolejnej transakcji tego rodzaju. 
 

Elementy 

T_UPDATE_PRODUCTS (Wymagany, Pojedynczy) 

 

Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/ 
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis 
Typ da-
nych 

Długość 
Zależny 
od jęz. 

Poprzednia 
wersja 

T_UPDATE_PRODUCTS - 
previous version 

Wymagany Pojedynczy 

Ten atrybut określa numer porządkowy po-
przednio przesłanej aktualizacji, inaczej mó-
wiąc: liczbę wcześniejszych aktualizacji (nie 
chodzi tu o numer wersji katalogu). Numera-
cja zaczyna się od zera “0” po każdym wy-
słaniu katalogu z transakcją 
T_NEW_CATALOG. 

- - - 

T_UPDATE_PRODUCTS → PRODUCT (Wymagany, Wielokrotny) 

Tryb  
przetwarzania 

PRODUCT w kontekście 
T_UPDATE_PRODUCTS - 
mode 

Wymagany Wielokrotny 

Informacja o produkcie. 
Określa sposób w jaki dane powinny być 
przetworzone w systemie docelowym. Do-
puszczalne wartości: 
- delete (Produkt zostanie usunięty w sys-

temie docelowym. Wszelkie inne 

- - - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/ 
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis 
Typ da-
nych 

Długość 
Zależny 
od jęz. 

przesłane informacje o produkcie zo-
staną zignorowane.) 

- new (Produkt nie istnieje w systemie do-
celowym i zostanie dodany.) 

- update (Produkt istnieje w systemie do-
celowym. Pola z danymi zostaną zastą-
pione. Zastąpienie pojedynczego pola 
nie jest możliwe.) 

 
Element PRODUKT zawiera unikalny numer produktu dostawcy oraz dalsze elementy podrzędne dla informacji dotyczących opisu, cen,  

opakowań oraz informacji multimedialnych. 
 

Identyfikator 
produktu wg 
dostawcy 

SUPPLIER_PID Wymagany Pojedynczy 

Zawiera numer produktu używany przez do-
stawcę i powinien być on używany przy za-
mawianiu produktu; jednoznacznie identyfi-
kuje produkt w katalogu dostawcy. 

dtSTRIN
G 

32 - 

T_UPDATE_PRODUCTS → PRODUCT → PRODUCT_DETAILS (Wymagany, Pojedynczy) 

T_UPDATE_PRODUCTS → PRODUCT → PRODUCT_FEATURES (Opcjonalny, Wielokrotny) 

T_UPDATE_PRODUCTS → PRODUCT → PRODUCT_ORDER_DETAILS (Wymagany, Pojedynczy) 

T_UPDATE_PRODUCTS → PRODUCT → PRODUCT_PRICE_DETAILS (Wymagany, Wielokrotny) 

T_UPDATE_PRODUCTS → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS (Opcjonalny, Pojedynczy) 

T_UPDATE_PRODUCTS → PRODUCT → PRODUCT_REFERENCE (Opcjonalny, Wielokrotny) 

T_UPDATE_PRODUCTS → PRODUCT → PRODUCT_LOGISTIC_DETAILS (Opcjonalny, Pojedynczy) 
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Jeżeli tryb przetwarzania w transakcji T_UPDATE_PRICES nie został poprawnie ustawiony, zalecana jest następująca procedura: 
- Tryb przetwarzania “new”: Produkt już istnieje w systemie docelowym → Błąd, produkt nie jest importowany, dane produktowe 

(w tym ceny) w systemie docelowym pozostają bez zmian. 
- Tryb przetwarzania “delete”: Produkt nie istnieje w systemie docelowym → Ostrzeżenie 
- Tryb przetwarzania “update”: Produkt nie istnieje w systemie docelowym → Ostrzeżenie 
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e. Transakcja T_UPDATE_PRICES 
Transakcja pozwala na przekazanie do system docelowego nowych informacji cenowych o produktach. Wszystkie ceny na 
produktach istniejących w systemie docelowym są usuwane i zastępowane nowymi cenami. Transakcja składa się z elemen-
tów: SUPPLIER_PID oraz PRODUCT_PRICE_DETAILS. 
 

Elementy 

T_UPDATE_PRICES (Wymagany, Pojedynczy) 

 

Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/ 
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis 
Typ da-
nych 

Długość 
Zależny 
od jęz. 

Poprzednia 
wersja 

T_UPDATE_PRICES – poprzed-
nia wersja 

Wymagany Pojedynczy 

Ten atrybut określa numer porządkowy po-
przednio przesłanej aktualizacji, inaczej 
mówiąc: liczbę wcześniejszych aktualizacji 
(nie chodzi tu o numer wersji katalogu). 
Numeracja zaczyna się od zera “0” po każ-
dym wysłaniu katalogu z transakcją 
T_NEW_CATALOG. 

- - - 

 
Element PRODUKT zawiera unikalny numer produktu dostawcy oraz dalsze elementy podrzędne dla informacji dotyczących cen. 

 

Identyfikator 
produktu wg 
dostawcy 

SUPPLIER_PID Wymagany Pojedynczy 

Zawiera numer produktu używany przez 
dostawcę i powinien być on używany przy 
zamawianiu produktu; jednoznacznie iden-
tyfikuje produkt w katalogu dostawcy. 

dtSTRI
NG 

32 - 

T_UPDATE_PRICES → PRODUCT (Wymagany, Wielokrotny) 

Tryb  
przetwarzania 

PRODUCT w kontekście 
T_UPDATE_PRICES 

Wymagany Wielokrotny 

Informacja o produkcie. 
Określa sposób w jaki dane powinny być 
przetworzone w systemie docelowym. 
W transakcji T_UPDATE_PRICES określe-
nie trybu przetwarzania nie jest konieczne, 
dopuszczalny jest wyłącznie tryb “update” i 
jest on przyjmowany domyślnie. 

- - - 
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Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/ 
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis 
Typ da-
nych 

Długość 
Zależny 
od jęz. 

T_UPDATE_PRICES → PRODUCT → PRODUCT_PRICE_DETAILS (Wymagany, Wielokrotny) 

T_UPDATE_PRICES → PRODUCT → USER_DEFINED_EXTENSIONS (Opcjonalny, Pojedynczy) 
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f.  Transaction T_NEW_PRODUCTDATA 
 

Dzięki tej transakcji podzbiory danych produktowych mogą być dostarczane w łatwy i szybki sposób (tylko najważniejsze 
dane w celu importowania produktu do bazy danych bez danych cenowych i logistycznych). Dodatkowe dane zostaną do-
starczone w innym kroku. 
W wyniku pominięcia elementów, które są zdefiniowane jako obowiązkowe w specyfikacji BMEcat® 2005, transakcja 
T_NEW_PRODUCTDATA prowadzi do pliku danych, który nie jest w 100% zgodny ze specyfikacją BMEcat. Jest to świa-
doma decyzja ETIM International, mająca na celu ułatwienie przesyłania danych produktowych na wczesnym etapie. 

 

 

T_UPDATE_PRICES (Wymagany, Pojedynczy) 

 

Oznaczenie Element BMEcat 
Wymagany/ 
Opcjonalny 

Pojedynczy/ 
Wielokrotny 

Opis 
Typ da-
nych 

Długość 
Zależny 
od jęz. 

Produkt 
PRODUCT w kontekście 
T_NEW_PRODUCTDATA 

+Wymagany Wielokrotny 
PRODUCT mode=new; jeżeli atrybut 
niejest podany, domyślnie przyjmuje się 
wartość „new”.  

dtSTRING 20 - 

 
Wszystkie elementy używane w transakcji T_NEW_PRODUCTDATA są zdefiniowane w pliku Excel "ETIM BMEcat Guideline V4-0 – Overview elements" (łącznie z 

określeniem czy element lub poddrzewo jest opcjonalne lub obowiązkowe). 
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5. Wyjaśnienia 
 

a. Opis produktu 
 

Opis krótki (DESCRIPTION_SHORT) - inaczej nazwa produktu - przedstawia produkt w krótki i zwięzły sposób, aby możliwe było 
rozpoznanie jego rodzaju oraz głównych funkcji wśród dużej ilości produktów. Pole to nie jest używane do scharakteryzowania 
unikalnych parametrów technicznych produktu lub wyróżnienia go wśród podobnych produktów. Należy unikać tu niejasnych skró-
tów i oznaczeń kodowych. BMEcat 2005 pozwala tutaj na 150 znaków (dla porównania: BMEcat  w wersji 1.2 dopuszczał  maks. 
80 znaków). Jeśli dostawca danych chce podać w tym polu więcej niż 80 znaków, to należy mieć na uwadze, że tekst może być 
automatycznie obcięty po stronie odbiorcy danych po 80 znakach (w zależności od wymagań odbiorcy danych po stronie systemu 
docelowego). 

 
Przykłady zalecanych krótkich opisów: 
- Ogranicznik przepięć 1-biegunowy 180 V AC  
- Puszka przyłączeniowa S, kolor szary 
- Blok zaciskowy przelotowy 2,5 mm² niebieski 

 
Przykłady niezalecanych krótkich opisów: 
- Pusz. przył. S, kolor sz. 
- Wyłącznik różnicowoprądowy F374-25/0.03/400Hz 
- Normline HV150 

 
Opis długi (DESCRIPTION_LONG) służy do zaprezentowania tych własności produktu, których nie da się przedstawić w ustruktury-
zowanych danych (DESCRIPTION_ SHORT, Type, ETIM). W tym miejscu podać można specyficzne walory produktu. 
 
Przykład zalecanego długiego opisu: 
Automatyczna oprawa ze zintegrowanym czujnikiem ruchu o zakresie detekcji 200° oraz 360° zabezpieczeniem przed podpełzaniem 
bez luki wykrywania, odporna na warunki atmosferyczne, powierzchnia malowana, optyka ze szkłem półpołyskowym, dodatkowe 
wyjście przełączające do podłączenia dodatkowych opraw oświetleniowych, zakryte gniazdo zasilające z dużą przestrzenią dla prze-
wodów, podwójna rura ołowiana dla łatwego i szybkiego montażu, regulacja zasięgu detekcji przez obrót obiektywu i elektronicznej 
kalibracji. 
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W odniesieniu do pól tekstowych używanych w BMEcat ETIM, wymagane jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych 
w pkt 3b niniejszych wytycznych (Ogólne wytyczne dotyczące zawartości katalogu). 
 

b. Słowa kluczowe 
 

Słowa kluczowe (czy również terminy wyszukiwania lub synonimy) są alternatywnymi określeniami krótko opisującymi produkt i są 
wykorzystywane do łatwiejszego znajdowania produktu w elektronicznych systemach wyszukiwania. Hurtownie spodziewają się tutaj 
krótkich i zwięzłych terminów, które są zwyczajowo używane przez klientów dla określenia konkretnego produktu. Powinny one być 
dostarczane wyłącznie w liczbie pojedynczej. Nie wolno przekazywać tu ponownie krótkiego opisu (DESCRIPTION_ SHORT). Dozwo-
lone są tutaj specyficzne określenia producenta, które są dobrze znane na rynku.  
Zaleca się podawanie możliwie wielu kolejnych słów kluczowych w oddzielnych polach (tagach). Wewnątrz tagów (pomiędzy znaczni-
kami) nie powinny znajdować się żadne znaki interpunkcyjne. Słowa kluczowe powinny składać się z pojedynczych słów, konstrukcje 
zdaniowe nie są dozwolone. 
Nie zaleca się podawania nazwy klasy Etim jako słowa kluczowego. Jeśli w modelu ETIM poszczególne słowa kluczowe przypisane są 
do konkretnego produktu, mogą być używane również w BMEcat. Ważne jest, aby słowa kluczowe podane dla produktu były dla tego 
produktu odpowiednie (np. słowo kluczowe "szczypce uniwersalne" nie byłoby właściwe dla produktu "szczypce do rur"). 

 

Przykłady zalecanych słów kluczowych: 
Łącznik krzyżowy 
Żarówka 
Lampa-Dulux 
Nastawne szczypce do rur 
 

Przykłady niezalecanych słów kluczowych: 
EIB, lampy 
EV-240 
Linia-Aurora 
Szczypce do grubych opancerzonych przewodów stalowych 
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c. Klasyfikacja i cechy 
 
Produkt jest sklasyfikowany za pomocą elementu PRODUCT_FEATURES, a więc przede wszystkim produkt przypisany jest do kon-
kretnej klasy produktów lub grupy funkcjonalnej, odpowiednio do stosowanego systemu klasyfikacji (w naszym przypadku jest to ETIM 
w wersji np. 8.0). Ponadto, w elemencie PRODUCT_FEATURES określone są cechy produktu. Cechy są obiektami danych, które mogą 
być użyte do opisu właściwości produktu, takich jak kolor, napięcie znamionowe, rodzaj gniazda itp., innymi słowy są to parametry, 
określone w danym systemie klasyfikacji. Z kolei elementy FEATURE są osadzone w odpowiadających im elementach 
PRODUCT_FEATURES odpowiedniego systemu klasyfikacji. W uzupełnieniu do reguł określonych dla BMEcat w wersji 2005, w niniej-
szych wytycznych dodatkowo zaostrza się wymagania dla przekazywania klasyfikacji ETIM. 
 

Zaostrzenia wymagań dla ETIM / Wyjaśnienia: 
 

Jeżeli produkt przypisany jest do klasy ETIM, wszystkie cechy odpowiadające tej klasie muszą być przekazane w pliku BMEcat, z wy-
jątkiem cech lokalnych, które nie dotyczą produktu. 
 
Cechy lokalne to cechy, które odnoszą się do lokalnych (krajowych) norm i są oznaczone specjalnymi kodami, takimi jak EFUK0001, 
które łączą cechę z krajem (w tym przypadku z Wielką Brytanią), który wydał normę. Specjalne wytyczne dla cech lokalnych w wymia-
nie danych: 
 

− Cechy lokalne są generalnie nieobowiązkowe. 

− W narzędziu certyfikacyjnym ETIM BMEcat: jeśli wybrano dodatkowe walidacje dla konkretnego kraju, wówczas wszystkie ce-
chy lokalne dla tego kraju są obowiązkowe. 

− Dodatkowo, cechy lokalne dla innych krajów mogą być również opcjonalnie dodane, a jedyną walidacją dla nich jest to, czy ist-
nieją w wersji ETIM wybranej do walidacji. 

 

Jeżeli wartość nie może być podana (np. średnica prostokątnego produktu), jako wartość musi być przesłany znak „-” (minus). W przy-
padku funkcji zakresu znak minus "-" należy podać tylko raz (pojedyncze wystąpienie pola FVALUE). 
W takim przypadku (jeżeli brak jest podanej wartości), możliwe jest podanie przyczyny braku wartości w elemencie  
FVALUE_DETAILS w postaci jednego z następujących oznaczeń: 

• NA – nie dotyczy (ang. not applicable) – cecha nie dotyczy produktu w kontekście danej klasy; 

• MV – brak odpowiedniej wartości (ang. missing value) – cecha alfanumeryczna dotyczy produktu, ale brak jest odpowiedniej 
predefiniowanej wartości w aktualnej wersji ETIM; 
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• UN – brak informacji (ang. Unknown) – dostawca danych nie jest w stanie podać (np. nie zna) poprawnej wartości; choć gene-
ralnie cecha dotyczy produktu i podanie wartości powinno być możliwe. 

 

Dotyczy to wszystkich cech modelu danych ETIM: 

• A – Alfanumeryczna (ang. Alphanumeric) 

• N – Numeryczna (ang. Numeric) 

• R – Zakresowa (ang. Range) 

• L – Logiczna (ang. Logic) 
 

UWAGA: Jeżeli używana jest fikcyjna kod klasy ETIM EC000000 w przypadku gdy odpowiednia klasa ETIM nie jest dostępna, drzewo 
cech ETIM jest mimo to wymagane. W tym celu należy użyć jednoelementowej struktury cech, podając znak minus „-” do określenia 
kodu cechy FNAME i kodu wartości FVALUE, jak pokazano w poniższym przykładzie: 
 

<PRODUCT_FEATURES> 
<REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>ETIM-7.0</REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME> 
<REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>EC000000</REFERENCE_FEATURE_ GROUP_ID> 
<FEATURE> 

<FNAME>-</FNAME> 
<FVALUE>-</FVALUE> 

</FEATURE> 
</PRODUCT_FEATURES> 
 

Podanie specyficznego koloru producenta w ETIM BMEcat: 
 

W polu FVALUE_DETAILS, można podać bardziej szczegółowe informacje na temat koloru produktu zdefiniowanego w modelu 
ETIM, o ile jest to konieczne i przydatne. Jest to ważne zwłaszcza w gamach osprzętu elektroinstalacyjnego, oprawach oświetlenio-
wych, kanałach kablowych lub małego AGD, dlatego informacje te powinny być przekazane przez producenta w BMEcat ETIM. 
Dotyczy to wszystkich alfanumerycznych cechy ETIM, które w swoich nazwach mają słowo "kolor". 
 

Np. Kolor ramki łącznika ściennego: 
 

<FEATURE> 
<FNAME>EF000007</FNAME> 

  <FVALUE>EV000080</FVALUE> 
<FVALUE_DETAILS>niebieski lazurowy</FVALUE_DETAILS> 
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</FEATURE> 
 

gdzie: 
 

EF000007 = „Colour“ 
EV000080 = „Blue“ 
 

Określenie wartości dla cech typu logicznego może być dokonywane jedynie przez "true" lub "false" (pisownia małymi literami). Uży-
cie innych słów, np.  "tak" i "nie", nie jest dozwolone. 
 

Dla cech typu zakresowego, powinny być podane dwa tagi dla obu wartości zakresu, zgodnie ze specyfikacją BMEcat: 
<FVALUE>-15</FVALUE> 
<FVALUE>100</FVALUE> 
Zakres rozumiany jest jako „domknięty”, tzn. obejmujący skrajne wartości, oznaczenie matematycznie [a..b]. 
 

Podanie wartości zakresu w następujący sposób 
<FVALUE>-15 to 100</FVALUE> lub 
<FVALUE>-15 - 100</FVALUE> 
jest nieprawidłowe. 
 
W przypadku gdy obie wartości są identyczne, powinny być one podane w dwóch oddzielnych tagach. Np. stała częstotliwość 50Hz: 
<FVALUE>50</FVALUE> 
<FVALUE>50</FVALUE> 

 
Dla cech typu "alfanumerycznego" odpowiednie wartości zdefiniowane są w modelu ETIM. Dla tych cech dozwolone jest wskazywanie 
wyłącznie kodów, które są dozwolone przez ETIM (np. "EV000123"). Nie jest możliwe podanie w tym miejscu dowolnego tekstu. 
 
Zalecenia dla zestawu produktów: 
 
Dla zestawów produktów, składających się z wielu pojedynczych artykułów i w związku z tym nie dających się przyporządkować do 
jednej klasy ETIM, zestaw może być przypisany do klasy głównego artykułu (decyzję taką podejmuje oczywiście producent wyrobu). 
 
 



 
 

Wytyczne dostarczania danych produktowych / Wersja 5.0 Status: 2021-06-30          - Strona 60 z 101 - 

Zalecenia dla innych klasyfikacji: 
 
Zasadniczo, oprócz klasyfikacji zgodnej z ETIM, inne klasyfikacje mogą być dodatkowo przekazywane w BMEcat (e.g. EClASS, 
UNSPSC, czy specyficzne klasyfikacje poszczególnych firm). Poniżej umieszczono przykład użycia tego bloku dla UNSPSC, gdzie 
zaleca się dodanie wersji UNSPSC również w REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME. Ponieważ UNSPSC nie ma żadnych cech, 
blok cech (który w wersji 5.0 stał się opcjonalny) można pominąć. 
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d. Zamówienia 
 
Element PRODUCT_ORDER_DETAILS zawiera elementy podrzędne określające szczegóły warunków zamówienia i sposoby pako-
wania. Spośród tych elementów, na chwilę obecną w sposób jasny i pewny wykorzystywać można w BMEcat wyłącznie pola 
ORDER_UNIT i PRICE_QUANTITY, w sposób przedstawiony poniżej. 
 
 

Przykłady 

Puszka sprayu 200 ml 
(rozliczenie za puszkę) 

<ORDER_UNIT>TN</ORDER_UNIT> 
<CONTENT_UNIT>MLT</CONTENT_UNIT> 
<NO_CU_PER_OU>200</NO_CU_PER_OU> 
<PRICE_QUANTITY>1</PRICE_QUANTITY> 
<QUANTITY_MIN>6</QUANTITY_MIN> 
<QUANTITY_INTERVAL>6</QUANTITY_INTERVAL> 
 
<PRICE_AMOUNT>1.90</PRICE_AMOUNT> 

 
 

Rynna kablowa 
(rozliczenie za metr) 

<ORDER_UNIT>MTR</ORDER_UNIT> 
<CONTENT_UNIT>MTR</CONTENT_UNIT> 
<NO_CU_PER_OU>1</NO_CU_PER_OU> 
<PRICE_QUANTITY>1</PRICE_QUANTITY> 
<QUANTITY_MIN>3</QUANTITY_MIN> 
<QUANTITY_INTERVAL>3</QUANTITY_INTERVAL> 
 
<PRICE_AMOUNT>21.90</PRICE_AMOUNT> 
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Bateria alkaliczna mignon 
(rozliczenie za blister; jednostka “blister” nie znajduje się na liście UN/ECE i z tego względu nie może zostać użyta, dlatego należy zastosować jed-
nostkę PA = paczka) 

<ORDER_UNIT>PA</ORDER_UNIT> 
<CONTENT_UNIT>C62</CONTENT_UNIT> 
<NO_CU_PER_OU>4</NO_CU_PER_OU> 
<PRICE_QUANTITY>1</PRICE_QUANTITY> 
<QUANTITY_MIN>1</QUANTITY_MIN> 
<QUANTITY_INTERVAL>1</QUANTITY_INTERVAL> 

 
<PRICE_AMOUNT>2.24</PRICE_AMOUNT> 

 
 

Opaska kablowa 
(rozliczenie za sztukę) 

<ORDER_UNIT>C62</ORDER_UNIT> 
<CONTENT_UNIT>C62</CONTENT_UNIT> 
<NO_CU_PER_OU>1</NO_CU_PER_OU> 
<PRICE_QUANTITY>100</PRICE_QUANTITY> 
<QUANTITY_MIN>100</QUANTITY_MIN> 
<QUANTITY_INTERVAL>100</QUANTITY_INTERVAL> 

 
<PRICE_AMOUNT>6.75</PRICE_AMOUNT> 

 
 

Naklejka kontrolna 
(rozliczenie za paczkę) 

<ORDER_UNIT>PA</ORDER_UNIT> 
<CONTENT_UNIT>ST</CONTENT_UNIT> 
<NO_CU_PER_OU>10</NO_CU_PER_OU> 
<PRICE_QUANTITY>1</PRICE_QUANTITY> 
<QUANTITY_MIN>1</QUANTITY_MIN> 
<QUANTITY_INTERVAL>1</QUANTITY_INTERVAL> 

 
<PRICE_AMOUNT>26.56</PRICE_AMOUNT> 
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Wkręt do płyt wiórowych z łbem stożkowym  
(rozliczenie za skrzynkę) 

<ORDER_UNIT>CS</ORDER_UNIT> 
<CONTENT_UNIT>C62</CONTENT_UNIT> 
<NO_CU_PER_OU>1</NO_CU_PER_OU> 
<PRICE_QUANTITY>1</PRICE_QUANTITY> 
<QUANTITY_MIN>1</QUANTITY_MIN> 
<QUANTITY_INTERVAL>1</QUANTITY_INTERVAL> 

 
<PRICE_AMOUNT>10.80</PRICE_AMOUNT> 
 
 
 

Kabel głośnikowy 
(rozliczenie za metr) 

<ORDER_UNIT>MTR</ORDER_UNIT> 
<CONTENT_UNIT>MTR</CONTENT_UNIT> 
<NO_CU_PER_OU>1</NO_CU_PER_OU> 
<PRICE_QUANTITY>100</PRICE_QUANTITY> 
<QUANTITY_MIN>100</QUANTITY_MIN> 
<QUANTITY_INTERVAL>100</QUANTITY_INTERVAL> 

 
<PRICE_AMOUNT>39.50</PRICE_AMOUNT> 

 

 
Kabel instalacyjny w izolacji PVC 
(szpula 100 m, rozliczenie za metr) 

<ORDER_UNIT>MTR</ORDER_UNIT> 
<CONTENT_UNIT>MTR</CONTENT_UNIT> 
<NO_CU_PER_OU>1</NO_CU_PER_OU> 
<PRICE_QUANTITY>1000</PRICE_QUANTITY> 
<QUANTITY_MIN>100</QUANTITY_MIN> 
<QUANTITY_INTERVAL>100</QUANTITY_INTERVAL> 

 
<PRICE_AMOUNT>490.00</PRICE_AMOUNT> 
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Koszulka termokurczliwa 
(rozliczenie za sztukę) 

<ORDER_UNIT>C62</ORDER_UNIT> 
<CONTENT_UNIT>MTR</CONTENT_UNIT> 
<NO_CU_PER_OU>12</NO_CU_PER_OU> 
<PRICE_QUANTITY>1</PRICE_QUANTITY> 
<QUANTITY_MIN>1</QUANTITY_MIN> 
<QUANTITY_INTERVAL>1</QUANTITY_INTERVAL> 

 
<PRICE_AMOUNT>19.35</PRICE_AMOUNT> 
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e. Ceny 
 

Element PRODUCT_PRICE_DETAILS pozwala na podanie danych dotyczących ceny produktu. Cena podawana jest w elemen-
cie podrzędnym PRODUCT_PRICE. Za pomocą atrybutu "price_type" tego elementu, możliwe jest wskazanie różnych cen dla 
produktu. Dla pojedynczej pary elementów: PRODUCT_PRICE.price_type oraz LOWER_BOUND dozwolone jest podanie tylko 
jednej ceny (PRICE_AMOUNT). Hurtownie oczekują tutaj następujących rodzajów cen: cena bez uwzględnienia rabatów ceno-
wych i bez podatku VAT (atrybut „net_list”) i/lub cena zakupu przez klienta netto bez VAT (atrybut "net_customer") i/lub suge ro-
wana cena detaliczna z VAT (atrybut "nrp"). Cena zakupu przez klienta netto bez VAT może być podawana, jeżeli różni się od 
ceny wyliczonej z "net_list” z uwzględnieniem rabatu. 
Ceny specyficzne dla danego klienta można przesłać również za pomocą transakcji T_UPDATE_PRICES. 
 

Przykład przekazywania produktu z kilkoma cenami 
<PRODUCT_PRICE_DETAILS> 

<DATETIME type="valid_start_date"> 
 <DATE>2015-01-01</DATE> 
</DATETIME> 

 <PRODUCT_PRICE price_type="net_list"> 
  <PRICE_AMOUNT>61.1</PRICE_AMOUNT> 
  <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
  <TAX>0.19</TAX> 
  <LOWER_BOUND>1</LOWER_BOUND> 
 </PRODUCT_PRICE> 
 <PRODUCT_PRICE price_type="net_list"> 
  <PRICE_AMOUNT>53.8</PRICE_AMOUNT> 
  <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
  <TAX>0.19</TAX> 
  <LOWER_BOUND>10</LOWER_BOUND> 
 </PRODUCT_PRICE> 
 <PRODUCT_PRICE price_type="net_customer"> 
  <PRICE_AMOUNT>48.7</PRICE_AMOUNT> 
  <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
  <TAX>0.19</TAX> 
  <LOWER_BOUND>1</LOWER_BOUND> 
 </PRODUCT_PRICE> 
</PRODUCT_PRICE_DETAILS>  
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Przykład przekazywania produktu bez podania ceny 
Jeśli niektóre produkty nie mają określonej ceny (np. w przypadku cen podawanych na żądanie), produkty te mimo to mogą być prze-
kazywane w BMEcat ETIM w sposób pokazany poniżej: 
 
<PRODUCT_PRICE_DETAILS> 

<DATETIME type="valid_start_date"> 
<DATE>2015-07-01</DATE> 

</DATETIME> 
<DAILY_PRICE>true</DAILY_PRICE> 
<PRODUCT_PRICE price_type="net_list"> 

<PRICE_AMOUNT>0</PRICE_AMOUNT> 
<PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
<TAX>0.19</TAX> 
<LOWER_BOUND>1</LOWER_BOUND> 

</PRODUCT_PRICE> 
</PRODUCT_PRICE_DETAILS> 
 

Przekazywanie wszelkich danych w ETIM BMEcat powinno być zgodne z podanymi tu wytycznymi. Na szczególną uwagę za-
sługuje element DAILY_PRICE, dla którego wartość "true" odnosi się do produktu bez aktualnej ceny.  
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f. Zdjęcia i inne dokumenty dodatkowe 
 

W wersji 4.0 niniejszych wytycznych informacje produktowe dotyczące plików multimedialnych (MIME) zostały przeniesione z poprzed-
niej lokalizacji T_NEW_CATALOG -> PRODUKT -> MIME_INFO do nowego poddrzewa UDX.EDXF.MIME_INFO, ze względu na brak 
niektórych elementów w oryginalnym poddrzewie BMEcat. Oryginalny element MIME_INFO jest nadal używany w nagłówku ETIM 
BMEcat do przesyłania informacji MIME o logo dostawcy / producenta. 
 

Element UDX.EDXF.MIME_INFO pozwala na przekazanie odniesień do dodatkowych dokumentów multimedialnych dotyczących pro-
duktu. Pozwala to np. na przekazanie odwołań (ścieżek) do zdjęć czy kart katalogowych produktu wraz z danymi katalogowymi. 
 

Informacje dotyczące produktu powinny być dostępne bezpośrednio za pośrednictwem podanego adresu URL z wykorzystaniem tzw. 
"głębokich linków". Na wskazanej stronie docelowej nie są dozwolone żadne elementy nawigacyjne. Należy unikać stosowania orienta-
cji cenowych. 
 

Zakłada się, że te dodatkowe dane będą przekazywane osobno (inną drogą) i będą dostępne we wskazanym miejscu, określonym 
względnie wobec katalogu MIME_ROOT z nagłówka. Nazwy plików z obiektów MIME nie powinny się powtarzać, tzn. pliki nie mogą 
być rozróżnialne wyłącznie dzięki ścieżce. Nazwa nie może także zawierać znaków specjalnych, w tym:: „" / \ =? * <> |,:, 
 

Element UDX.EDXF.MIME_INFO zawiera dowolną liczbę elementów podrzędnych MIME. Każdy z tych elementów stanowi dokładnie 
jedno odwołanie do dokumentu dodatkowego. Definicja elementu MIME została zainspirowana formatem MIME (Multipurpose Internet 
Mail Extensions). Format MIME jest standardem stosowanym przy przesyłaniu danych przez Internet. 
 

Dokument MIME może być dostępny w różnych językach, dlatego UDX.EDXF.MIME_SOURCE i UDX.EDXF.MIME 
_FILENAME są typu dtMLSTRING i pozwalają na określenie różnych plików fizycznych dla tego samego elementu MIME. Na przykład, 
podręcznik dostępny w dwóch językach może być zdefiniowany jako jeden element MIME z różnymi ścieżkami i różnymi nazwami dla 
obu języków. W podobny sposób można zdefiniować jeden element MIME dla dokumentu wielojęzycznego (w tym przypadku ta sama 
ścieżka może być powtórzona dla kilku języków, aby wskazać, że podręcznik obejmuje te języki). 
 

Uwaga: Dokumenty dotyczące tego samego tematu i wydane w różnych językach, ale różniące się datą wydania, datą ważności lub 
treścią, powinny być traktowane jako różne dokumenty i umieszczane w oddzielnych elementach MIME (np. deklaracja zgodności CE 
dla dwóch różnych krajów wydana w różnych dniach w odpowiednich językach, powinna być umieszczona w dwóch oddzielnych ele-
mentach MIME).



 

 
 

Dopuszczalne wartości dla elementu MIME_CODE (oraz dla elementu MIME_DESCR w nagłówku): 
Należy użyć jednego z podanych poniżej dopuszczalnych kodów. 
 

Kod  Oznaczenie ang. Oznaczenie pl. 

MD01 Product picture Zdjęcie produktu 

MD02 Similar figure Obraz poglądowy 

MD03 Safety data sheet Karta bezpieczeństwa 

MD04 Deep link product page Głęboki link do str. produktu 

MD05 Declaration REACH Deklaracja REACH 

MD06 Energy label Etykieta energetyczna 

MD07 Product data sheet for energy label Karta produktu dla etykiety energetycznej 

MD08 Calibration certificate Certyfikat kalibracji 

MD09 Certificate Certyfikat 

MD10 Circuit diagram Schemat obwodu 

MD11 Construction Products Regulation Przepisy d/s Produktów Budowlanych 

MD12 Dimensioned drawing Rysunek wymiarowy 

MD13 Environment label Etykieta środowiskowa 

MD14 Instructions for use Instrukcja użytkowania 

MD15 Light cone diagram Diagram stożkowy 

MD16 Light Distribution Curve Krzywa rozkładu światła 

MD17 Logo 1c Logo 1-kolorowe 

MD18 Logo 4c Logo 4-kolorowe 

MD19 Luminaire data Parametry oprawy oświetleniowej 

MD20 Ambient picture Wizualizacja / obraz otoczenia 

MD21 Mounting instruction Instrukcja montażu 

MD22 Product data sheet Karta produktu 

MD23 Product picture back view Zdjęcie produktu widok z tyłu 

MD24 Product picture bottom view Zdjęcie produktu widok z dołu 

MD25 Product picture detailed view Zdjęcie produktu widok szczegółowy 

MD26 Product picture front view Zdjęcie produktu widok z przodu 

MD27 Product picture sloping Zdjęcie produktu widok z półprofilu 

MD28 Product picture top view Zdjęcie produktu widok z góry 

MD29 Product picture view from the left side Zdjęcie produktu widok z lewej strony 

MD30 
Product picture view from the right 
side 

Zdjęcie produktu widok z prawej strony 

MD31 Seal of approval Znak jakości, znak zatwierdzenia 

MD32 Technical information Informacja techniczna 

MD33 Test approval Świadectwo badań 

MD34 Wiring diagram Schemat połączeń 

MD35 
Supplier´s declaration for products 
having preferential origin status  

Deklaracja dostawcy dot. produktów ze sta-
tusem preferencyjnego pochodzenia 

MD37 3D / BIM object  Obiekt 3D / BIM 

MD38 
Management, operation and mainte-
nance document 

Dokument dotyczący zarządzania, eksploa-
tacji i konserwacji 

 

Kod  Oznaczenie ang. Oznaczenie pl. 

MD39 Instructional video Film instruktażowy 

MD40 Spare parts list Lista części zamiennych 

MD41 Sales brochure Broszura sprzedaży 

MD42 
AVCP certificate (Assesment and Verification 
of Constancy of Performance) 

Świadectwo AVCP (Ocena i weryfikacja stałości 
właściwości użytkowych) 

MD43 CLP (Classification, Labelling,and Packaging) CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie) 

MD44 ECOP (Environmental Code of Practice ECOP (środowiskowy kodeks postępowania 

MD45 Product video Wideo produktu 

MD46 360° view Widok 360 ° 

MD47 Thumbnail of Product picture (MD01) Miniatura zdjęcia produktu (MD01) 

MD48 Pictogram/Icon Piktogram / ikona 

MD49 Declaration RoHS Deklaracja RoHS 

MD50 
Declaration CoC (Certificate of Conformity, re-
quested for CPR) 

Deklaracja CoC (Certificate of Conformity, wyma-
gany w przypadku CPR) 

MD51 
Declaration DOP (Declaration of Perfor-
mance) 

Deklaracja DOP (Deklaracja właściwości użytko-
wych) 

MD52 
Declaration DOC CE (Declaration of conform-
ity CE) 

Deklaracja DOC CE (Deklaracja zgodności CE) 

MD53 
Declaration BREEAM (Building Research Es-
tablishment Environmental Assessment 
Method) 

Deklaracja BREEAM (Metoda oceny oddziaływa-
nia na środowisko w zakładzie budowlanym) 

MD54 
Declaration EPD (Environmental Product Dec-
laration) 

Deklaracja EPD (Deklaracja Środowiskowa Pro-
duktu) 

MD55 
Declaration ETA (European Technical As-
sessment) 

Deklaracja ETA (Europejska Ocena Techniczna) 

MD56 Declaration warranty (Warranty statement) Deklaracja gwarancyjna (gwarancja) 

MD57 Application video Wideo z zastosowania 

MD58 Question and Answer (Q&A video) Pytania i odpowiedzi (Q&A wideo) 

MD59 Product picture square format Zdjęcie produktu w formacie kwadratowym 

MD60 Exploded view drawing  
 

Widok eksplodowany 

MD61 Flowchart Schemat blokowy 

MD62 Product presentation Prezentacja produktu 

MD63 Specification text  
 

Specyfikacja 

MD64 Line drawing Rysunek 

MD65 Product family view Widok rodziny produktów 

   

MD99 Others Inne 
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W przypadku używania linków URL, zalecane jest podawanie linków bezpośrednich do strony produktu. 
 
Rozmiary zdjęć:  

Należy dostarczać zdjęcia jak najlepszej jakości. 
Absolutne minimum to zdjęcie o szerokości/wysokości: 300 pikseli (dla zdjęć rastrowych). 
Uwaga: Zdjęcia w formacie .tif muszą być dostarczane z przejrzystością lub z maskowaniem! 

 

 

 
Należ zapewnić, aby dostarczone zdjęcie odpowiadało zawartością produktowi. W wyjątkowych przypadkach, gdy produkt może być 
reprezentowany jedynie przez obraz powiązany z produktem, w polu MIME_DESCR należy podawać wartość "Obraz poglądowy".  
 
Etykieta energetyczna (ang. Energy label) musi być dostarczana w formacie png, jpg, pdf lub svg. Karta produktu do etykiety energe-
tycznej (ang. product data sheet for energy label) musi być dostarczona razem z etykietą. (Rozporządzenie EU 518/2014 Komisji Eu-
ropejskiej). Wymagane informacje zależą od kategorii produktu. 
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g. Element PRODUCT_REFERENCE 
 
Dopuszczalne wartości atrybutu „type” elementu PRODUCT_REFERENCE (wg BMEcat® 2005): 
 

Określenie 
Wartość  
atrybutu 

Opis 

Akcesorium accessories Produkt referencyjny wymieniony w PROD_ID_TO jest akcesorium produktu źródłowego. Za akcesorium  uważa się pro-
dukt rozszerzający funkcjonalność produktu źródłowego. 

Produkt bazowy base_product Produkt odniesienia wymieniony w PROD_ID_TO jest produktem podstawowym produktu źródłowego. Produkt podsta-
wowy jest opisany niezależnie od produktu źródłowego. 

Część  
składowa 

consists_of Produkt referencyjny wymieniony w PROD_ID_TO jest częścią składową produktu źródłowego. Ten typ odniesienia może 
być wykorzystany do utworzenia listy części składowych. Referencja budowana jest zawsze od części nadrzędnej do czę-
ści składowych. Aby określić liczbę części referencyjnych z których zbudowany jest produkt źródłowy, można użyć atrybutu 
„quantity” („ilość"). 

Następnik (now-
sza wersja) 

followup Produkt referencyjny wymieniony w PROD_ID_TO jest kontynuacją produktu źródłowego. Następnik jest definiowany jako 
produkt o takim samym celu i funkcji jak produkt źródłowy i może być uważany za jego bardziej zaawansowaną wersję. 

Obowiązkowy 
dodatek 

mandatory Produktem odniesienia wymienionym w PROD_ID_TO jest produkt, który zawsze musi być zamawiany razem z produktem 
źródłowym. Produkt źródłowy nie może być zamówiony sam. Jeśli zaznaczonych jest kilka produktów jako "obowiązkowy 
dodatek " wszystkie te produkty muszą być zamawiane wraz z produktem źródłowym. 

Produkt  
podobny 

similar Produktem odniesienia wymienionym w PROD_ID_TO jest produkt podobny do produktu źródłowego. Jako produkt po-
dobny określa się produkt, którego cel i funkcje są takie jak produktu źródłowego i może on być stosowany jako zamiennik. 

Obowiązkowy 
dodatek  
do wyboru 

select Produktem referencyjnym wymienionym w PROD_ID_TO jest obowiązkowy dodatkowy produkt, który można wybrać. Opi-
sany produkt referencyjny nie może być zamówiony oddzielnie. Jeśli kilka produktów jest połączonych zależnością "select", 
razem z produktem źródłowym należy zamówić co najmniej jeden z dodatkowych produktów wymienionych 
w PROD_ID_TO. 

Część  
zamienna 

sparepart Produkt referencyjny wymieniony w PROD_ID_TO stanowi część zamienną dla tego produktu źródłowego. Część za-
mienna jest zdefiniowana jako część produktu, którą można wymienić w trakcie prac konserwacyjnych lub naprawczych. 

Inne others Ten rodzaj odniesienia może być stosowany, jeżeli żaden z innych typów odniesienia nie opisuje w odpowiedni sposób 
związku między produktem referencyjnym i produktem źródłowym. 
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Przykłady użycia elementu PRODUCT_REFERENCE: 
 

- Akcesorium (accessories) 
Produkt źródłowy = gniazdo elektroinstalacyjne; akcesorium = ramka montażowa 
 

- produkt bazowy (base_product) 
Produkt źródłowy = sześciopak piwa; produkt podstawowy = piwo bez informacji o opakowaniu 

 

- część składowa (consists_of) 
Stół z identyfikatorem SUPPLIER_PID o wartości "Table 1" składa się z jednego blatu o identyfikatorze SUPPLIER_PID rów-
nym "Table top 5" oraz czterech nóg o identyfikatorze SUPPLIER_PID o wartości "Leg 7". 

 
inne przykłady: 
- kuchenka składa się z piekarnika i płyty grzewczej 
- zbiornik akumulacyjny składa się z obudowy, elementu grzewczego i wkładu szamotowego 

 
- następnik (follow-up) 

<PRODUCT_REFERENCE type="followup" 
<PROD_ID_TO>4711</PROD_ID_TO> 

</PRODUCT_REFERENCE> 
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h. Informacja REACH 
 

W BMEcat ETIM powinien znajdować się głęboki link do informacji REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane 
ograniczenia w zakresie chemikaliów). Nie chodzi tu o podanie linku do strony głównej producenta, ale bezpośrednio do informacji 
dotyczącej REACH (najlepiej bezpośrednio do informacji dotyczącej danego produktu). 

 
<UDX.EDXF.REACH > 

<UDX.EDXF.REACH.LISTDATE>2011-12-01</UDX.EDXF.REACH.LISTDATE> 
<UDX.EDXF.REACH.INFO>false</UDX.EDXF.REACH.INFO> 

</UDX.EDXF.REACH > 
 
Głęboki link powinien umożliwić dotarcie do dokładnych informacji o produkcie (w szczególności o tym, jakie konkretne substancje 
zawiera dany produkt). 
 

Ten sposób podawania informacji nie obejmuje wszystkich aspektów rozporządzenia REACH: 
- obecnie na poziomie europejskim toczy się dyskusja, czy rozporządzenie REACH powinno odnosić się również półproduktów;  
- lista produktów chemicznych jest regularnie aktualizowana, tj. w przypadku dodania nowej substancji, uaktualniona lista zaczyna 
obowiązywać natychmiast po jej opublikowaniu; 
- w przypadku różnych partii produktów, wydanie jednego jasnego oświadczenia o produkcie nie jest możliwe; 
- producent musi opierać się na oświadczeniach swoich poddostawców. 
 
Dalsze informacje na temat REACH można znaleźć na stronach internetowych Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA (ang. Euro-
pean Chemicals Agency) - http://echa.europa.eu 
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i. Karta bezpieczeństwa produktu i kody ECCN  
 

Karta bezpieczeństwa produktu 
 
Wszystkie produkty, które stosownie do § 14 „Rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych” muszą posiadać kartę bezpieczeń-
stwa produktu, zgodnie z dyrektywą 91/155/EWG, muszą być oznaczone w katalogu. Ponadto wszystkie karty bezpieczeństwa 
produktów muszą być dołączone w jęz. polskim do katalogu przy odpowiednim produkcie, obok innych dokumentów, w postaci 
pliku PDF (link do strony dostawcy nie jest dozwolony). Co więcej, wszyscy dostawcy zobowiązani są dostarczyć do hurtowni kartę 
bezpieczeństwa produktu po każdym ulepszeniu lub zmianie, zwłaszcza jeśli na skutek modyfikacji lub zmiany przepisu ustawo-
wego zmieniła się również klasyfikacja produktu. W takim przypadku, aby karta bezpieczeństwa mogła być jednoznacznie przypi-
sana do danego produktu, musi być podany numer dostawcy oraz numer katalogu. Dostarczone w ten sposób karty bezpieczeń-
stwa produktu muszą być dołączone w postaci PDF przy przesyłaniu kolejnej wersji katalogu. 
Dostawca musi zaznaczyć zmienione karty bezpieczeństwa produktu przy okazji rocznej aktualizacji katalogu. Obowiązek ten może 
być spełniony, np. przez załączenie listy wszystkich zmienionych produktów. Nowa wersja karty bezpieczeństwa musi być opatrzona 
napisem "Zmiana w dniu: ... (Data) ". Należy wskazać zmiany, które zostały wprowadzone w nowej wersji karty bezpieczeństwa. Po-
nadto, należy się także upewnić, że opis rozszerzenia MIME dla kart bezpieczeństwa produktu ma właśnie wartość „karta bezpie-
czeństwa”. 
 
 
USA - kody ECCN (ang. Export Control Classification Number)  
 
ECCN jest alfanumerycznym kodem klasyfikacji produktów, wydawanym przez Biuro d/s Przemysłu i Bezpieczeństwa (ang. BIS - 
Bureau of Industry and Security), oddział amerykańskiego Departamentu Handlu. Kod ECCN jest stosowany w liście kontroli handlo-
wej (ang. CCL - Commerce Control List) w celu identyfikacji produktów w kontroli eksportu.  
 
Kod ten jest wymagany przez firmę, jeżeli importer US ponownie eksportuje towar. Kod ECCN dla konkretnego produktu można zna-
leźć na liście CCL, która jest dostępna w przepisach administracji eksportu USA (ang. Export Administration Regulations). Można 
również złożyć zapytanie o kod ECCN, używając formularza dostępnego na stronie internetowej:  
https://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/commerce-control-list-classification/export-control-classification-number-eccn 
  

http://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/commerce-control-list-classification/export-
http://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/commerce-control-list-classification/export-
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Transfer danych: 
 
Informacje na temat Karty Bezpieczeństwa Produktu i kody ECCN (ang. Export Control Classification Number) są przekazywane 
w ETIM BMEcat jako element SPECIAL_TREATMENT_CLASS. Atrybut „typ” do oznaczenia Karty Bezpieczeństwa Produktu powinien 
mieć wartość "KBP" i związane z nimi informacje "true" lub "false". Karta Bezpieczeństwa Produktu jest następnie przekazywana jako 
element MIME. Z kolei, dla kodu ECCN atrybut „typ” powinien mieć wartość "ECCN". 
Jako że w wytycznych dla dostawców pole SPECIAL_TREATMENT_CLASS zadeklarowane jest jako pole obowiązkowe, dla każdego 
produktu musi być tu zawsze podana wartość. Jeśli produkt nie podlega obowiązkowi znakowania, pola wymienione w przykładzie 
poniżej muszą być wypełnione tekstem "NOT_RELEVANT" i "NONE". 
Możliwe wartości dla elementu <SPECIAL_TREATMENT_CLASS > (lista niekompletna): 

- MSDS 
- ECCN 
- AL 
- SIDAB 
- GGVS (Niemieckie oznaczenie “Gefahrgutverordnung Strasse”)  
- UN (4-cyfrowy kod ONZ dla substancji niebezpiecznej)  

 
Przykład produktu z podaną Kartą Bezpieczeństwa Produktu oraz kodem ECCN i etykietą Listy Eksportowej 

<PRODUCT> 
<SUPPLIER_PID>108014</SUPPLIER_PID> 

<PRODUCT_DETAILS> 
<DESCRIPTION_SHORT>Szczypce płaskie krótkie 160mm</DESCRIPTION_SHORT> 
<DESCRIPTION_LONG> Szczypce płaskie krótkie 160mm z dwukolorową ergonomiczną rękojeścią z tworzywa sztucznego. Zapewniają do-
bry uchwyt nawet w warunkach wilgoci i zabrudzenia, zachowują własności izolacyjne nawet w ekstremalnych temperaturach, napięciach 
udarowych i wibracjach. <DESCRIPTION_LONG> 
<INTERNATIONAL_PID type=”GTIN”>4012345108014</INTERNATIONAL_PID type=”GTIN”> 
<MANUFACTURER_PID>108014</MANUFACTURER_PID> 
<MANUFACTURER_NAME>Firma Przykładowa SA</MANUFACTURER_NAME> 
<MANUFACTURER_TYPE_DESCR>108014</MANUFACTURER_TYPE_DESCR> 
<SPECIAL_TREATMENT_CLASS type="MSDS">true</SPECIAL_TREATMENT_CLASS> 

   <SPECIAL_TREATMENT_CLASS type="ECCN">3A001</SPECIAL_TREATMENT_CLASS> 
   <SPECIAL_TREATMENT_CLASS type="AL”>N</SPECIAL_TREATMENT_CLASS> 
 </PRODUCT_DETAILS> 

W sposób przedstawiony w powyższym przykładzie przekazano informację, o tym że produkt ma kartę bezpieczeństwa, kod ECCN to 
3A001 oraz że kategoria listy eksportowej nie istnieje. 
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Przykład produktu nie podlegającego obowiązkowi specjalnego oznaczania  
 

<PRODUCT> 
<SUPPLIER_PID>108030</SUPPLIER_PID> 

<PRODUCT_DETAILS> 
<DESCRIPTION_SHORT>Śrubokręt PZ 2</DESCRIPTION_SHORT> 
<DESCRIPTION_LONG>Śrubokręt PZ 2 z rączką z tworzywa sztucznego</DESCRIPTION_LONG> 
<INTERNATIONAL_PID type=”GTIN”>4012345108030</INTERNATIONAL_PID type=”GTIN”> 
<MANUFACTURER_PID>108030</MANUFACTURER_PID> 
<MANUFACTURER_NAME>Firma Przykładowa SA</MANUFACTURER_NAME> 
<MANUFACTURER_TYPE_DESCR>108030</MANUFACTURER_TYPE_DESCR> 
<SPECIAL_TREATMENT_CLASS type="NOT_RELEVANT">NONE 

</SPECIAL_TREATMENT_CLASS> 
</PRODUCT_DETAILS> 

 
Uwaga: 
Jeżeli  w argumencie elementu SPECIAL_TREATMENT_CLASS użyto “NOT_RELEVANT”, nie można definiować kolejnego 
elementu SPECIAL_TREATMENT_CLASS dla tego samego produktu (jest to oczywiste, niniejsza uwaga podana jest dla unik-
nięcia wątpliwości). 
 
Wyjątek dla braku informacji dot. Klasy Specjalnego Traktowania: 
Jeżeli plik BMEcat ETIM jest tworzony np. w oparciu o centralną bazę danych i aktualnie brak jest informacji dotyczącej Klasy 
Specjalnego Traktowania dla niektórych produktów, dopuszczalne jest (wyjątkowo!) podanie informacji “NO_DATA” w nastę-
pujący sposób: 

<SPECIAL_TREATMENT_CLASS type="NO_DATA">NO_DATA</SPECIAL_TREATMENT_CLASS> 
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j. Przykłady wariantów opakowań 
 

Jeśli to możliwe, przy podawaniu wariantów opakowania powinny być stosowane wyłącznie rzeczywiste jednostki opakowania. In-
nymi słowy, zasadniczo nie powinny tu występować jednostki miary, czyli wartości takie jak np.: sztuka (C62), metr (MTR), kilogram 
(KGM) lub litr (LTR). 
Jednak w praktyce hurtowni elektrycznych, jednostki takie jak sztuka, metr i kilogram odgrywają ważną rolę dla produktów dostarcza-
nych przez producenta bez opakowania. W tym przypadku stosowane są wielkości takie jak sztuka, metr czy kilogram, mimo, że nie 
są jednostkami opakowania, we właściwym znaczeniu tego słowa. 
Oznacza to, że jeżeli producent dostarcza do hurtowni jeden nieopakowany produkt (jako sztukę, metr lub kilogram), informacja o tej 
najmniejszej nieopakowanej jednostce musi być podana. 
 
Dla jednej wielkości opakowania (QUANTITY_MIN i QUANTITY_MAX) produktu, dozwolony jest nie więcej niż jeden kod jednostki 
pakowania (PACKING_UNIT_CODE). 
 
Z tego względu nie są dozwolone następujące konfiguracje dla pojedynczego produktu: 
 
<USER_DEFINED_EXTENSIONS> 

<UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
<UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>1<\UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>1<\UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>C62<\UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
  <UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>1</UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>1</UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>PA</UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

</UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
</USER_DEFINED_EXTENSIONS> 
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Kod jednostki opakowania (UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE) dla różnych wielkości opakowania musi być przypisany taki sam dla 
danego produktu. Zatem dopuszczalne byłoby na przykład: 
 
<USER_DEFINED_EXTENSIONS> 

<UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
<UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>10<\UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>10<\UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>PA<\UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
  <UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>100</UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>100</UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>PA</UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

</UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
</USER_DEFINED_EXTENSIONS> 
 

Jednak oczywiście, powyższa konfiguracja nie jest dopuszczalna dla jednostek takich jak sztuka, metr czy kilogram. Np. 
 - jednostka opakowania 1 = 1 sztuka oraz 
 - jednostka opakowania 2 = 10 sztuk również nie są dopuszczalne.  
To samo odnosi się do jednostek: metr i kilogram. 
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Przykład poprawnego wskazania  jednostki opakowania dla produktu 
 

jednostka opakowania 1 = 1 sztuka w opakowaniu (= PA)  
jednostka opakowania 2 = 10 sztuk w opakowaniu = karton (= CT)  
jednostka opakowania 3 = 40 sztuk w opakowaniu = 1 paleta (= PF) 
 
<USER_DEFINED_EXTENSIONS> 

<UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
<UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>1<\UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>1<\UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>PA<\UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
   <UDX.EDXF.VOLUME>0.0323<\UDX.EDXF.VOLUME> 
   <UDX.EDXF.WEIGHT>0.67<\UDX.EDXF.WEIGHT> 
   <UDX.EDXF.LENGTH>0.38<\UDX.EDXF.LENGTH> 
   <UDX.EDXF.WIDTH>0.10<\UDX.EDXF.WIDTH> 
   <UDX.EDXF.DEPTH>0.85<\UDX.EDXF.DEPTH> 
   <UDX.EDXF.GTIN>4012345678901<\UDX.EDXF.GTIN> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
  <UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>10</UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>10</UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>CT</UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
   <UDX.EDXF.VOLUME>0.425</UDX.EDXF.VOLUME> 
   <UDX.EDXF.WEIGHT>6.7</UDX.EDXF.WEIGHT> 
   <UDX.EDXF.LENGTH>1.0</UDX.EDXF.LENGTH> 
   <UDX.EDXF.WIDTH>0.5</UDX.EDXF.WIDTH> 
   <UDX.EDXF.DEPTH>0.85</UDX.EDXF.DEPTH> 
   <UDX.EDXF.GTIN>4012345678002</UDX.EDXF.GTIN> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
  <UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>40</UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>40</UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>PF</UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
   <UDX.EDXF.VOLUME>0.96</UDX.EDXF.VOLUME> 
   <UDX.EDXF.WEIGHT>28</UDX.EDXF.WEIGHT> 
   <UDX.EDXF.LENGTH>1.2</UDX.EDXF.LENGTH> 
   <UDX.EDXF.WIDTH>0.8</UDX.EDXF.WIDTH> 
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   <UDX.EDXF.DEPTH>1.0</UDX.EDXF.DEPTH> 
   <UDX.EDXF.GTIN>4012345643901</UDX.EDXF.GTIN> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

</UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
</USER_DEFINED_EXTENSIONS> 
 

Wyjaśnienia do produktu 4012345678901 
Chodzi o pojedynczy produkt, dostarczany w jednostce opakowania jakim jest paczka (PA), dlatego wartości dla ilości minimalnej  
QUANTITY_MIN i maksymalnej QUANTITY_MAX są w tym przypadku równe 1. 
Wymiary tego pojedynczego opakowania są następujące: 

objętość 0.0323 m³ (the ETIM BMEcat wymaga m³) 
ciężar 0.67 kg (ETIM BMEcat wymaga kg) 
długość 0.38 m (ETIM BMEcat wymaga m)  
szerokość 0.1 m (ETIM BMEcat wymaga m)  
głębokość 0.85 m (ETIM BMEcat wymaga m) 

Numer EAN (GTIN) tego produktu w tej jednostce opakowania jest następujący: 4012345678901. 
Pola, oznaczenia i jednostki zostały wzięte ze specyfikacji BMEcat 2005 w celu zachowania jak największej kompatybilności. 
 

Wyjaśnienia do produktu 4012345678002 
Chodzi o produkt, dostarczany w jednostce opakowania jakim jest karton (CT). Wartości QUANTITY_MIN oraz QUANTITY_MAX są 
równe 10. Oznacza to, że karton zawiera 10 produktów. Wymiary opakowania są następujące: 

objętość 0.425 m³ (the ETIM BMEcat wymaga m³) ciężar 6.7 kg (ETIM BMEcat wymaga kg)  
długość 1.0 m (ETIM BMEcat wymaga m) 
szerokość 0.5 m (ETIM BMEcat wymaga m) 
głębokość 0.85 m (ETIM BMEcat wymaga m) 

Numer EAN (GTIN) tego produktu w tej jednostce opakowania jest następujący: 4012345678002. 
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Wyjaśnienia do produktu 4012345643901 
Chodzi o produkt, dostarczany w jednostce opakowania jakim jest paleta (PF). QUANTITY_MIN oraz QUANTITY_MAX są równe 40. 
Oznacza to, że na palecie mieści się 40 produktów. 
Wymiary opakowania (palety)są następujące: 

objętość 0.96 m³ (ETIM BMEcat wymaga m³)  
ciężar 28 kg (ETIM BMEcat wymaga kg)  
długość 1.2 m (ETIM BMEcat wymaga m)  
szerokość 0.8 m (ETIM BMEcat wymaga m)  
głębokość 1.0 m (ETIM BMEcat wymaga m) 

Numer EAN (GTIN) tego produktu w tej jednostce opakowania jest następujący: 4012345643901. 
 
Produkt z jedną jednostką opakowania jakim jest paleta: 
Maszyny lub temu podobne produkty mają zwykle jedną jednostkę opakowania jaką jest paleta. Z tego względu jest ona naj-
mniejszą jednostką opakowania i w z BMEcat ETIM musi być ona również odpowiednio podana, zgodnie z przedstawionym wy-
żej sposobem. 
 
Dygresja: 
Oznaczenia “MIN” oraz “MAX” wynikają ze specyfikacji  BMEcat 2005. W tym miejscu możliwe jest np. podanie dla produktu „lemo-
niada”, że maksymalnie 12 butelek dostarczanych jest w jednej skrzynce. Oznacza to, że jeśli zamawianych będzie od 1 do 12 
butelek, dostawa będzie zrealizowana w skrzynce. Element QUANTITY_MIN będzie miał wartość 1 zaś element QUANTITY_MAX 
odpowiednio wartość 12. 
 
W środowisku hurtowni elektrycznych ta możliwość nie odgrywa zwykle wielkiej roli,  co oznacza, że wartość 
QUANTITY_MIN oraz QUANTITY_MAX jest dla jednostek opakowania zwykle identyczna. 
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Dalsze wyjaśnienia dotyczące jednostek opakowania dla specyficznych produktów 
 

Kanał instalacyjny 
Kanał instalacyjny sprzedawany jest zwykle w kartonach po 96 metrów. Jeśli jest to wymagane, produkt może być dostarczony bez  
opakowania. Pojedynczy kanał (o długości 2 m) jest owinięty folią, co stanowi zabezpieczenie przed kurzem i zarysowaniem, ale  
nie jest to opakowanie zamknięte (nie jest to np. torba), co oznacza, że pierwszą, jednostką opakowania będzie „sztuka”. 
 
<USER_DEFINED_EXTENSIONS> 

<UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
<UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>2<\UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>2<\UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>C62<\UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
   <UDX.EDXF.VOLUME>0.0004<\UDX.EDXF.VOLUME> 
   <UDX.EDXF.WEIGHT>0.220<\UDX.EDXF.WEIGHT> 
   <UDX.EDXF.LENGTH>2.000<\UDX.EDXF.LENGTH> 
   <UDX.EDXF.WIDTH>0.020<\UDX.EDXF.WIDTH> 
   <UDX.EDXF.DEPTH>0.010<\UDX.EDXF.DEPTH> 
   <UDX.EDXF.GTIN>4012196097814<\UDX.EDXF.GTIN> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
  <UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>96</UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>96</UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>CT</UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
   <UDX.EDXF.VOLUME>0.0252</UDX.EDXF.VOLUME> 
   <UDX.EDXF.WEIGHT>11.335</UDX.EDXF.WEIGHT> 
   <UDX.EDXF.LENGTH>2.012</UDX.EDXF.LENGTH> 
   <UDX.EDXF.WIDTH>0.146</UDX.EDXF.WIDTH> 
   <UDX.EDXF.DEPTH>0.086</UDX.EDXF.DEPTH> 
   <UDX.EDXF.GTIN>4012196097821</UDX.EDXF.GTIN> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
 </UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
</USER_DEFINED_EXTENSIONS> 
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Korytko kablowe 
Korytko kablowe jest sprzedawane wyłącznie bez opakowania w oddzielnych elementach o  długości 3 m, stanowiących pierwszą 
jednostkę opakowania. Ze względu na gabaryty produktu (zwłaszcza jego długość) koszt opakowania przekraczałby efektywne 
korzyści. Ponadto, korytko jest wykonane ze stali, a w związku z tym jest stosunkowo niewrażliwe. Korytko jest znakowane z boku 
za pomocą druku atramentowego. Podobnie, możliwe jest znakowanie za pomocą dołączonej etykiety.  
 
<USER_DEFINED_EXTENSIONS> 

<UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
<UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>3<\UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>3<\UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>C62<\UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
   <UDX.EDXF.VOLUME>0.0180<\UDX.EDXF.VOLUME> 
   <UDX.EDXF.WEIGHT>4.95<\UDX.EDXF.WEIGHT> 
   <UDX.EDXF.LENGTH>3.0<\UDX.EDXF.LENGTH> 
   <UDX.EDXF.WIDTH>0.100<\UDX.EDXF.WIDTH> 
   <UDX.EDXF.DEPTH>0.060<\UDX.EDXF.DEPTH> 
   <UDX.EDXF.GTIN>4012195829553<\UDX.EDXF.GTIN> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

</UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
</USER_DEFINED_EXTENSIONS> 
 

Łuk korytka siatkowego 
Łuk korytka siatkowego jest sprzedawany na sztuki bez opakowania. Koszt opakowania przekraczałby efektywne korzyści. Ze 
względu na wyjątkowy kształt i wymiary, opakowanie takiego artykułu byłoby trudne do zastosowania i zbyt kosztowne. Ponadto, 
łuk korytka jest wykonany ze stali, a w związku z tym jest stosunkowo niewrażliwy. Ten produkt jest znakowany etykietą zawier a-
jącą wszelkie potrzebne informacje. 
 
<USER_DEFINED_EXTENSIONS> 

<UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
<UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>1<\UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>1<\UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>C62<\UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
   <UDX.EDXF.VOLUME>0.0012<\UDX.EDXF.VOLUME> 
   <UDX.EDXF.WEIGHT>0.627<\UDX.EDXF.WEIGHT> 
   <UDX.EDXF.LENGTH>0.150<\UDX.EDXF.LENGTH> 
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   <UDX.EDXF.WIDTH>0.125<\UDX.EDXF.WIDTH> 
   <UDX.EDXF.DEPTH>0.065<\UDX.EDXF.DEPTH> 
   <UDX.EDXF.GTIN>4012196050482<\UDX.EDXF.GTIN> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

</UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
</USER_DEFINED_EXTENSIONS> 
 

Bloczki ogniochronne 
Bloczki ogniochronne są sprzedawane zwykle w sztywnych kartonach po 10 sztuk. Jeśli jest to wymagane, pojedynczy produkt może 
być dostarczony luzem, bez opakowania. Pojedynczy produkt jest znakowany z boku za pomocą druku atramentowego. 
 
<USER_DEFINED_EXTENSIONS> 

<UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
<UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 

   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>1<\UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>1<\UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>C62<\UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
   <UDX.EDXF.VOLUME>0.0024<\UDX.EDXF.VOLUME> 
   <UDX.EDXF.WEIGHT>0.66<\UDX.EDXF.WEIGHT> 
   <UDX.EDXF.LENGTH>0.250<\UDX.EDXF.LENGTH> 
   <UDX.EDXF.WIDTH>0.120<\UDX.EDXF.WIDTH> 
   <UDX.EDXF.DEPTH>0.080<\UDX.EDXF.DEPTH> 
   <UDX.EDXF.GTIN>4012195428213<\UDX.EDXF.GTIN> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
  <UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MIN>10</UDX.EDXF.QUANTITY_MIN> 
   <UDX.EDXF.QUANTITY_MAX>10</UDX.EDXF.QUANTITY_MAX> 
   <UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE>CT</UDX.EDXF.PACKING_UNIT_CODE> 
   <UDX.EDXF.VOLUME>0.0419</UDX.EDXF.VOLUME> 
   <UDX.EDXF.WEIGHT>7.25</UDX.EDXF.WEIGHT> 
   <UDX.EDXF.LENGTH>0.471</UDX.EDXF.LENGTH> 
   <UDX.EDXF.WIDTH>0.316</UDX.EDXF.WIDTH> 
   <UDX.EDXF.DEPTH>0.282</UDX.EDXF.DEPTH> 
   <UDX.EDXF.GTIN>4012195454359</UDX.EDXF.GTIN> 
  </UDX.EDXF.PACKING_UNIT> 
 </UDX.EDXF.PACKING_UNITS> 
</USER_DEFINED_EXTENSIONS> 
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Dla każdego produktu powinno być wskazane przynajmniej najmniejsze zwykłe opakowanie PACKING_UNIT. Wskazanie wszystkich 
spośród dodatkowych jednostek opakowania jest również ważne, aby umożliwić hurtowniom wydanie odpowiednich dyspozycji (rów-
nież w interesie producenta). Należy ściśle przestrzegać używania predefiniowanych jednostki (metry sześcienne, kilogramy, me-
try). Wskazanie innej jednostki (litr, gram, milimetr) nie jest dozwolone. Prosimy o zapewnienie zgodności z informacjami podanymi 
w punkcie “Przykładowe warianty opakowań” oraz odpowiednio w pkt 5j. 
Ze względu na fakt, że element BMEcat 2005 PACKING_UNITS nie pozwala na wielokrotne podawanie wartości takich jak objętość, 
ciężar, długość, … dlatego poddrzewo PACKING_UNITS zostało zdefiniowane jako element UDX.  
 

k. Serie produktów 
 
Wyjaśnienie do pola "seria produktu" <UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES> 

 
Jeśli produkt należy do konkretnego typoszeregu lub serii, to informacje o tym oczywiście powinny być przekazywane także 
w ETIM BMEcat. Jest to ważne zwłaszcza w dziedzinie przełączników, jednak obecnie jest to również istotne dla małego AGD czy 
opraw oświetleniowych. Ponadto, nazwa serii może być podana dodatkowo w długim opisie produktu (element 
LONG_DESCRIPTION). 
 
Ze względu na to, że opis serii produktów może być związany z konkretnym krajem lub może być specyficzny dla danego języka, 
do pola przyporządkowano typ danych dtMLSTRING (zgodnie ze specyfikacją BMEcat 2005). Atrybut "lang" nie musi być wska-
zany, jeśli język domyślny dla elementu CATALOG został ustawiony na polski („pol”). 
 
Przykład jednojęzycznego wskazania serii produktu (najczęściej stosowany): 
<UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES> Pentacolor <UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES> 

 
Przykład dla wielojęzycznego wskazania serii produktów: 
<UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES Lang="pol">Seria powierzchniowa<UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES Lang="eng">Surface Program <UDX.EDXF.PRODUCT_SERIES> 
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l. Przykłady różnych rodzajów dopłat  
 
Dopłata w procentach z określonym skokiem (np. 5 %) 
Dopłata ma miejsce jeśli cena srebra wzrośnie o więcej niż 50PLN w porównaniu z podaną ceną we wskaźniku odniesienia dla surowca 
(naliczanie za każdy zakończony skok). 
Przy bazie odniesienia 150 i dopłacie  5% za pełny skok 50,00 PLN daje to: 

począwszy od 200 = 5% dopłaty  
począwszy od 250 = 10% dopłaty  
począwszy od 300 = 15% dopłaty  
począwszy od 350 = 20% dopłaty itd. 

 
<UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 
 <UDX.EDXF.SURCHARGE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>silver</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE>0.05</UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE> 
  <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS>150</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS> 

<UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_THRESHOLD>50</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_THRESHOLD> 
 <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_SHUTTER>2</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_SHUTTER> 
 <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_CREDIT>1</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_CREDIT> 
</UDX.EDXF.SURCHARGE> 

</UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 
 

Dopłata ważona, z bazą odniesienia 
Zgodnie z BMEcat® 2005, liczby dotyczące metali powinny być wyrażane w “gramach na ilość zamówienia (PRICE_QUANTITY) w od-
niesieniu do jednostki zamówienia (ORDER_UNIT)”. Poniżej  podano przykład nietypowej wielkości z branży kablowej, pochodzący z El-
danorm5.  
 
Przykład dla PRICE_QUANTITY = 1.000 (ORDER_UNIT = meter) 
<UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 
 <UDX.EDXF.SURCHARGE> 

 
5 ELDANORM jest jednym ze standardów wymiany danych w branży elektrotechnicznej. 
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  <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>copper</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> 
  <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS>150</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS> 
  <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT>43000</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT> 
 </UDX.EDXF.SURCHARGE> 
</UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 
 

Przykład dla PRICE_QUANTITY = 100 (ORDER_UNIT = meter) 
<UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 
 <UDX.EDXF.SURCHARGE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>copper</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> 
  <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS>150</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS> 
  <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT>4300</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT> 
 </UDX.EDXF.SURCHARGE> 
</UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 
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Procentowa dopłata do listy cen bez rabatów (net_list) za opakowanie (np. 1%) 
 
<UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 
 <UDX.EDXF.SURCHARGE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>packaging</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE>0.01</UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE> 
 </UDX.EDXF.SURCHARGE> 
</UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 
 
 

Dopłata w procentach z określonym skokiem, wagą oraz podstawą 
Dopłata ma miejsce jeśli cena srebra wzrośnie o 1.00 PLN (skok początkowy) w porównaniu z podaną ceną we wskaźniku odniesienia 
dla surowca. 
Jeżeli cena spadnie o 1.00 PLN, udzielony będzie kredyt. 
Przy bazie odniesienia 150 i dopłacie 5% za pełny skok 50,00 PLN daje to: 

począwszy od 151 = 5% s dopłaty  
począwszy od 201 = 10% dopłaty  
począwszy od 251 = 15% dopłaty 
począwszy od 301 = 20% dopłaty itd. (analogicznie dla kredytu) 

 
<UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 
 <UDX.EDXF.SURCHARGE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>silver</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE>0.05</UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE> 
  <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS>150</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS> 

 <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_THRESHOLD>50</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_THRESHOLD> 
 <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_SHUTTER>1</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_SHUTTER> 
 <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_CREDIT>2</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_CREDIT> 
 <UDX.EDXF.SURCHARGE_CALCULATION>1</UDX.EDXF.SURCHARGE_CALCULATION> 

</UDX.EDXF.SURCHARGE> 
 <UDX.EDXF.SURCHARGE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>copper</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> 
  <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS>150</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS> 
  <UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT>110</UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT> 
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 </UDX.EDXF.SURCHARGE> 
</UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 
 
 

Przesłanie informacji dot. WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)6 
<UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 
 <UDX.EDXF.SURCHARGE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE>recycling WEEE</UDX.EDXF.SURCHARGE_TYPE> 
  <UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER>base</UDX.EDXF.SURCHARGE_MANNER> 
 <UDX.EDXF.SURCHARGE_PRICE_AMOUNT>0.28</UDX.EDXF.SURCHARGE_PRICE_AMOUNT> 

 </UDX.EDXF.SURCHARGE> 
</UDX.EDXF.SURCHARGE_LIST> 

 
6 WEEE / ZSEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment / pol. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) – 

dyrektywa Unii Europejskiej. 
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Ilustracja graficzna dopłat związanych z metalami oraz odpowiadających im pól obowiązkowych  
 

 

 

 
 

Schemat przedstawia zależność pomiędzy polami, jednak nie odpowiada to kolejności tagów w BMEcat! 

 
 
 
  

 

Przykładowe wartości dla 
cechy „rodzaj surowca”: co-

pper, aluminum, lead, si-
lver, brass, gold, platinum 

Wartość odniesienia dla surowca 
UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS 

 

Wartość kroku dopłaty przy naliczaniu skokowym 
UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_SURCHARGE_THRESHOLD 

 

Kwota dopłaty 
UDX.EDXF.SURCHARGE_AMOUNT 

Wielkość dopłaty w procentach 
UDX.EDXF.SURCHARGE_PERCENTAGE 

Masa surowca 
UDX.EDXF.MATERIAL_BASIS_WEIGHT 
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m. Element PRODUCT_CHARACTERISTICS 
 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTICS 
Aby lepiej dostosować się do lokalnych potrzeb w zakresie informacji, które są wykorzystywane tylko w jednym kraju, w tej wersji 
„Wytycznych“ wprowadzono nowy element UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTICS. Jego wykorzystanie pozwoli na uniknięcie 
eksplozji elementów we wspólnej części BMEcat (UDX), używanej we wszystkich krajach. Każdy kraj może sam zdefiniować, 
jakie informacje (inaczej: charakterystyki produktu) chciałby przesyłać przy wykorzystaniu tego elementu. Aby uczynić go bardziej 
elastycznym, możliwe będzie wprowadzenie nowych elementów pomiędzy oficjalnymi wydaniami. W tym celu, razem z oficjalnymi 
wytycznymi, będzie publikowany dynamiczny dokument (z datą wersji), dostępny w dziale „Download” na stronie www.etim-inter-
national.com/downloads, zawierający wszystkie zdefiniowane cechy dla każdego kraju. Mimo, że nie został on zaprojektowany do 
tego celu, można również używać tego elementu dla dostarczania dodatkowych uzgodnionych informacji w strukturalny sposób, 
choć te dodatkowe informacje nie są elementem standardu. W tym rozdziale podane są ogólne wyjaśnienia, w jaki sposób należy 
używać tego elementu. Definicje charakterystyk właściwych dla danego kraju można znaleźć w odpowiednich podrozdziałach 
dotyczących regulacji krajowych w rozdziale 10 oryginalnych wytycznych. 
 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_CODE 
Każda charakterystyka produktu powinna być identyfikowana za pomocą unikalnego kodu, zdefiniowanego w regulacjach specy-
ficznych dla danego kraju. Kod charakterystyki powinien rozpoczynać się dwuliterowym oznaczeniem kraju (zgodnie z typem da-
nych dtCOUNTRIES) i dokładną wartością (np. PL_...); pozostała część kodu może być zaprojektowana odpowiednio do potrzeb 
danego kraju. Niektóre kraje umieszczają oznaczenie sektora w kodzie, inne nie mają takiej potrzeby. 

 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_NAME 
Krótki opis charakterystyki produktu w jednym lub kilku językach. 
W przypadku wartości charakterystyk element do użycia zależy od rodzaju charakterystyki; należy to również zdefiniować odpo-
wiednio dla każdego kodu charakterystyki (UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_CODE). 

 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_BOOLEAN 
Należy użyć tego elementu, jeśli charakterystyka wymaga odpowiedzi prawda/fałsz (tak/nie). 
 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_NUMERIC 
Należy użyć tego elementu, jeśli wymagane jest podanie wartości liczbowej, niezależnie czy jest ona związana z jednostką miary. 

 
UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_RANGE_FROM 
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Należy użyć tego elementu, jeśli charakterystyka wymaga zakresu wartości liczbowych, niezależnie od tego, czy jest związana 
z jednostką miary. RANGE_FROM jest dolną wartością zakresu, zawsze używana w połączeniu z RANGE_TO. 

 
UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_RANGE_TO 
Należy użyć tego elementu, jeśli charakterystyka wymaga zakresu wartości liczbowych, niezależnie od tego, czy jest związana 
z jednostką miary. RANGE_TO jest górną wartością zakresu, zawsze używana w połączeniu z RANGE_FROM. 

 
UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_ STRING 
Należy użyć tego elementu, jeśli charakterystyka wymaga podania ciągu znaków (dowolny tekst). Typ danych pozwala na podawa-
nie tekstu w wielu językach, ale dopuszcza tylko jedno wystąpienie w danym języku. 

 
UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_SET 
Należy użyć tego elementu, jeśli charakterystyka wymaga wielu wartości (tekstowych). Nie ma ograniczenia liczby wartości, których 
można używać. 

 
UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_SELECT 
Należy użyć tego elementu, jeśli charakterystyka wymaga wartości, która musi być wybrana ze wstępnie zdefiniowanej listy możl i-
wych wartości. Lista możliwych wartości (zakodowanych lub nie) musi być zdefiniowana dla każdej szczególnej charakterystyki 
w regulacjach specyficznych dla danego kraju. 

 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_UNIT_CODE 
Dla wartości typu NUMERIC i RANGE może być konieczne użycie kodu jednostki miary: UNIT_CODE. Zalecane jest stosowanie 
kodów jednostek miary określonych w dokumencie „UN/ECE Recommendation 20“. Typ danych jest jednak ustawiony na 
dtSTRING, dopuszczający od 1 do 3 znaków, co nie ogranicza stosowania tego pola w przypadku gdy preferowane są własne, 
określone kody jednostek. 

 

UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_REFERENCE_GTIN 
Tego elementu można użyć w celu odniesienia się do informacji GTIN produktu referencyjnego, np. typu opakowania produktu refe-
rencyjnego. 
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Przykład: 
 

<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTICS> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC> 

<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_CODE>EI_E001</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_CODE> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_NAME>Colour variant</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_NAME> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_STRING>red</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_STRING> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_REFERENCE 

type="gtin">04010940042387</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_REFERENCE> 
</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC> 

<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_CODE>EI_E001</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_CODE> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_NAME>Colour variant</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_NAME> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_STRING>white</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_STRING> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_REFERENCE 

type="gtin">04010940042388</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_REFERENCE> 
</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC> 

<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_CODE>EI_E001</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_CODE> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_NAME>Colour variant</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_NAME> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_STRING>blue</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_STRING> 
<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_REFERENCE 

type="gtin">04010940042389</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_REFERENCE> 
</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC> 

</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTICS> 
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6. Przydatne internetowe źródła informacji 
 
- BMEcat Version 2005 (http://www.bmecat.org), możliwość uzyskania informacji po bezpłatnej rejestracji 
 
- ETIM International (https://www.etim-international.com) 

ETIM model klasyfikacji wersji 8.0 (format IXF) 
 

- UN/ECE Recommendation 20 (http://www.unece.org) 
Kody dla jednostek miary używanych w handle międzynarodowym (pliki PDF) 

 
- D-U-N-S® Number (http://dnb.com), DUNS (Data Universal Numbering System) jest 9-cyfrowym kodem opracowanym i wprowadzo-

nym przez Dun & Bradstreet w roku 1962 dla identyfikacji firm na całym świecie. 
 
- Informacja dot. kodów ECCN (http://www.trade.gov/) 
 
- PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  (www.kla-
syfikacje.gofin.pl/pkwiu/) 
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7. ISO - International Organization for Standardization  
 
- ISO 3166-1:2013 

http://www.iso.org 
Kody krajów i ich jednostek terytorialnych  
Część 1: Kody krajów 

 
- ISO 3166-2:2013 

http://www.iso.org 
Kody krajów i ich jednostek terytorialnych  
Część 2: Kody jednostek terytorialnych  

 
- ISO 639-2:1998 

http://www.loc.gov 
Kody języków 
Część 2: 3-literowe kody języków i grup języków 

 
- ISO 4217:2008 

http://www.currency-iso.org/  
Kody walut i funduszy 
 
Uwaga: 

Dopuszczalne kody walut zostały zdefiniowane w pliku xsd specyfikacji BMEcat 2005 <bmecat_2005.xsd>. 
Nowy kod waluty polskiej PLN, uwzględniony w normie ISO, nie jest obecny w pliku BMEcat_2005.xsd. 
W niniejszych wytycznych oraz w odpowiadającym im pliku ETIM_BMEcat.xsd waluta “PLN” (Nowy Złoty Poliki) jest dopusz-
czona, jednak próba walidacji względem oryginalnego schematu xsd standardu BMEcat, może skutkować zgłoszeniem odpo-
wiedniego błędu. 

  

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.loc.gov/
http://www.currency-iso.org/en/home.html
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8. Wyjaśnienia do typów danych 
 

Typy danych używane w niniejszych Wytycznych ETIM są zdefiniowane w Specyfikacji BMEcat 2005 w następujący sposób: 
 

 
 

Podstawowe typy danych 
 

 
Określenie 

 

Nazwa typu 
danych 

 
Wyjaśnienie 

 
Obowiązujące standardy 

 
Format 

Wartość  
logiczna 

dtBOOLEAN Można wprowadzić wartości "true" lub "false". XML Schema Part 2: Data types Second Edi-
tion 
W3C Recommendation 28 October 2004 
Data type boolean 
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean 

 

Data dtDATE Podanie daty 
 
Przykład: 
2018-01-30 

XML Schema Part 2: Data types Second Edition 
W3C Recommendation 28 October 2004 
Data type dateTime 
http://www.w3.org/TR/xmlschema-
2/#dateTime 

rrrr-mm-dd 

Liczba  
zmiennoprze-
cinkowa 

dtFLOAT Liczba zmiennoprzecinkowa zgodnie z 
IEEE 754 
Separatorem dziesiętnym jest kropka. Nie jest do-
zwolony separator tysięczny. 

 
Przykład: 
15.4 
.314159265358979E+1 

IEEE 754-1985: IEEE Standard for Binary 
Floating- Point Arithmetic 

 
Patrz również: 
XML Schema Part 2: Data types Second Edition 
W3C Recommendation 28 October 2004 
Data type float 
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#float 

 

Liczba  
całkowita 

dtINTEGER Liczba całkowita z opcjonalnym znakiem. Bez czę-
ści ułamkowej. Separator tysięczny nie jest dozwo-
lony. 

 
Przykład: 
1 
58502 
-13 

XML Schema Part 2: Data types Second Edition 
W3C Recommendation 28 October 2004 
Data type integer 
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer 

 

Tekst  
wielojęzyczny 

dtMLSTRING Ten typ danych różni się od typu dtSTRING 
tylko dodatkowym atrybutem "lang", który określa 

  

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#float
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#integer
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Określenie 

 

Nazwa typu 
danych 

 
Wyjaśnienie 

 
Obowiązujące standardy 

 
Format 

język tekstu używanego w danym elemencie. Musi 
być kodowany zgodnie z typem danych dtLANG. 
Typ danych dtMLSTRING umożliwia tworzenie ka-
talogów wielojęzycznych, a zatem wielojęzyczna 
treść (tzn. teksty) może być przekazywana w jed-
nym dokumencie BMEcat. W dokumencie wieloję-
zycznym wszystkie elementy zależne od języka 
określone jako "pojedyncze" mogą występować 
wielokrotnie, ale wartości atrybutu "lang" muszą 
być za każdym razem różne. 

 
Przykłady: 
Nazwa produktu w elemencie 
DESCRIPTION_SHORT jest dostępny zarówno w 
języku niemieckim, jak i angielskim. Atrybut "lang" 
w drugim elemencie PRODUCT_DETAILS nie jest 
konieczny, jeśli domyślny język katalogu 
(CATALOG) został ustawiony na niemiecki. 
 

<PRODUCT_DETAILS>            

<DESCRIPTION_SHORT lang="deu">Schraubendreher 

</DESCRIPTION_SHORT> 

<DESCRIPTION_SHORT lang="eng">Screw 

driver</DESCRIPTION_SHORT> 

</PRODUCT_DETAILS> 

... 

<PRODUCT_DETAILS> 

<DESCRIPTION_SHORT>Bohrer</DESCRIPTION_SHORT> 

<DESCRIPTION_SHORT lang="eng">Drill</DESCRIPTION_SHORT> 

</PRODUCT_DETAILS> 

Liczba dtNUMBER Wartość numeryczna. Typ danych używany, gdy 
bardziej szczegółowy format liczbowy nie jest wy-
magany lub niepraktyczny. Nie ma ograniczeń do-
tyczących wartości minimalnych i maksymalnych, 
czy liczby cyfr albo liczby miejsc dziesiętnych. Se-
paratorem dziesiętnym jest kropka. Żaden separa-
tor tysięcznyc nie jest dozwolony. 

 
Poprawnie: 
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Określenie 

 

Nazwa typu 
danych 

 
Wyjaśnienie 

 
Obowiązujące standardy 

 
Format 

15 
3.14 
-123.456 

 
Niepoprawnie: 

13,20 
1.000.000 
 

Ciąg znaków 
(tekst) 

dtSTRING Ciąg znaków zgodny ze standardem kodowania. 
 
Przykład: 
Śrubokręt, <b>żółty</b> 

  

 
 

Typy danych wyliczeniowych 
 

 
Określenie 

 

Nazwa typu 
danych 

 
Wyjaśnienie 

 
Obowiązujące standardy 

 
Format 

Kody krajów dtCOUN- 
TRIES 

Kody krajów wskazujące obszary dostępno-
ści. 

 
Przykłady: 
PL (Polska); 
US (USA) 
 

ISO 3166-1 Kody krajów  
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html 

6 znaków 

Kody wa-
lut 

dtCURREN- 
CIES 

Kody walut do wskazywania walut. 
 
Przykłady:  
EUR (Euro);  
USD (US Dollar) 
 

ISO 4217:1995 Kody walut [ISO-4217:1995] 
http://www.currency-iso.org 

3 znaki 

Kody języ-
ków 

dtLANG Kody językowe wskazujące język uży-
wany w tekstach lub obrazach. 

 
Przykład: 

ISO 639-2:1998 Kody języków  [ISO-639-2:1998] 3 znaki 

http://www.iso.org/iso-3166-country-
http://www.iso.org/iso-3166-country-
http://www.iso.org/iso-3166-country-
http://www.currency-iso.org/
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Określenie 

 

Nazwa typu 
danych 

 
Wyjaśnienie 

 
Obowiązujące standardy 

 
Format 

pol (język polski) 

Kody jedno-
stek opako-
wań 

dtPUNIT Kody opakowań: ta lista zawiera dozwolone 
jednostki opakowań 

 
Przykład: 
C62 (sztuka) 

UN/ECE Recommendation 20 / Package Units 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/r
ecommendations/rec20/rec20_Rev13e_2017.xls 

Maksymal-
nie 3 znaki 

Kody jedno-
stek miary 

dtUNIT Ten typ danych służy do reprezentowania 
jednostek miar, takich jak m (metr), kg (kilo-
gram) lub km/h. Jednak nie zawiera jedno-
stek opakowań z sekcji dtPUNIT. 

 
Przykład: 
MTR (metr) 

UN/ECE Recommendation 20 (wszystko poza "Pac-
kage Units") 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/r
ecommendations/rec20/rec20_Rev13e_2017.xls 

Maksymal-
nie 3 znaki 

GTIN typeGTIN Jeśli GTIN jest używany w polach UDX, 
gdzie nie jest wymagana zgodność z podsta-
wowym standardem BMEcat, ten typ danych 
(oparty na dtSTRING) powinien być użyty, 
aby móc poprawnie walidować pole GTIN. 

Global Trade Item Number (GTIN) to identyfikator 
pozycji handlowych, opracowany przez GS1, zob. 
https://www.gtin.info/ 

Minimalnie 8 
i  maksymal-
nie 14 zna-
ków 

 
 
 
 
 

 

 
  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/r
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/r
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/r
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/r
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/r
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/r
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/r
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/r
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9. Dopuszczalne jednostki zamówienia, miary i opakowania 
 

Wykorzystywany jest podzbiór „UN/ECE recommendation 20”: http://www.unece.org/ 
Poniższa tabela pokazuje jakie jednostki miary mogą być używane w systemach katalogowych. Z tego względu, wszystkie jednostki 
podawane w katalogu muszą być zgodnie z kodami UN/ECE lub jednostkami miary podanymi w poniższej tabeli. 

Inne użyteczne jednostki, nie podane w poniższej tabeli, mogą być stosowane, jednak powinny być racjonalnie wybrane przez do-
stawcę danych, uzgodnione z odbiorcą i konsekwentnie stosowane dla porównywalnych produktów lub opakowań produktów. 

Dozwolone jednostki zamówienia i miary: 

 
 

Kod Oznaczenie Jednostka    Kod Oznaczenie Jednostka    Kod Oznaczenie Jednostka  

ANN Year Rok   DR Drum Bęben   PK Pack  Paczka, pakunek 

BE Bundle Wiązka   GRM Gram Gram   PL Pail Wiadro 

BG Bag Torebka   HUR Hour Godzina   PR Pair Para 

BO Bottle Butelka   KG Keg Beczułka, antał (20-50l)   PU Tray / tray pack  Tacka, zestaw tacek 

BX Box Pudełko   KGM Kilogram Kilogram   RG Ring Krążek/pierścień 

C62 One (unit) Sztuka (jednostka)   KMT Kilometer Kilometr   RL Reel Rolka 

CA Can Kanister, puszka   LTR Liter Litr   RO Roll Zwój 

CL Coil Szpula   MGM Milligram  Miligram   SA Sack  Worek 

CMK Square centimeter Centymetr kwadratowy   MLT Milliliter  Mililitr   SEC Second Sekunda 

CMQ Cubic centimeter Centymetr sześcienny   MMK Square millimeter  Milimetr kwadratowy   SET Set Zestaw 

CMT Centimeter Centymetr   MMQ Cubic millimeter  Milimetr sześcienny   ST Sheet  Arkusz, kartka 

CQ Cartridge Cartridge, nabój, wkład   MMT Millimeter  Milimetr   TN Tin  Puszka 

CR Crate Skrzynka na butelki   MTK Square meter  Metr kwadratowy   TNE Metric ton Tona metryczna 

CS Case Skrzynka, zgrzewka   MTQ Cubic meter  Metr sześcienny   TU Tube  Tuba 

CT Carton Karton   MTR Meter  Metr   WE Week Tydzień 

D99 Sleeve Rękaw, mufa   PA Packet  Pakiet   Z2 Chest  Skrzynia 

DAY Day Dzień   PF Pallet (lift)  Paleta   Z3 Cask  Kadź, beczka (>50l) 
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Dozwolone jednostki opakowania: 
 

Kod Oznaczenie Jednostka opakowania 

BE Bundle Wiązka 

BG Bag Torebka 

BO Bottle Butelka 

BX Box Pudełko 

C62 One (unit) Sztuka (jednostka) 

CA Can Kanister 

CL Coil Szpula 

CQ Cartridge Cartridge, nabój, wkład 

CR Crate Skrzynka na butelki 

CS Case Skrzynka, zgrzewka 

CT Carton Karton 

CY Cylinder Butla, cylinder 

D99 Sleeve Rękaw 

DR Drum Bęben 

EV Envelope Koperta 

KG Keg Keg (beczułka, antał, 20-50l) 

NE Unpacked * Bez opakowania 

PA Packet Pakiet 

PF Pallet (lift) Paleta 

PK Pack Paczka, pakunek 

PL Pail Wiaderko 

PR Pair Para 

PU Tray / tray pack Tacka, zestaw tacek 

RG Ring Krążek/pierścień 

RL Reel Rolka 

RO Roll Zwój 

SA Sack Worek 

SET Set Zestaw 

TN Tin Puszka 

TU Tube Tuba 

WR Wrap Balot, zwitek, zawój 

Z2 Chest Skrzynia 

Z3 Cask Kadź, beczka (>50l) 
 

*) Proszę zauważyć, że kod NE dla produktów "Bez opakowa-
nia" jest zdefiniowany w „UN/ECE recommendation 21”, nato-
miast w „UN/ECE recommendation 20” NE oznacza "Litr netto". 
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10. Wytyczne specyficzne dla poszczególnych krajów 
 

W tym rozdziale organizacje ETIM poszczególnych krajów, mogą definiować specyficzne regulacje odpowiednio do lokalnych potrzeb 
przesyłania danych produktowych. Rozdział ten nie został przetłumaczony na język polski w tym dokumencie. Dokładny opis elemen-
tów wymaganych w poszczególnych krajach dostępny jest w języku angielskim w 10 i 11 rozdziale oryginalnego dokumentu „Guide-

line for suppliers to provide product data according to BMEcat Version 2005” w wersji 5.0. (etim-bmecat_guideline). Jest on 
dostępny na stronie www.etim-international.com (link: https://www.etim-international.com/downloads/). 
 
Wszystkie wymagane elementy ogólnych Wytycznych Międzynarodowych pozostają obowiązkowe w poszczególnych krajach. Z dru-
giej strony, możliwe jest zadeklarowanie opcjonalnego pola z Wytycznych Międzynarodowych jako wymaganego lokalnie w danym 
kraju. Pełne zestawienie pól obowiązkowych i opcjonalnych obowiązujących w poszczególnych krajach dostępne jest w postaci pliku 
Excel <ETIM BMEcat Guideline V5-0 - Overview elements.xlsx> 
Na stronie www.etim-international.com znaleźć można również dane kontaktowe (e-mail) organizacji ETIM z poszczególnych krajów. 
 
Wymagania lokalne obowiązujące w Polsce 

a) Pola tekstowe:  
Na rynku polskim element tekstowe takie jak: DESCRIPTION_SHORT, DESCRIPTION_LONG, KEYWORD powinny być 
dostarczane w jez. Polskim, bez formatowania (pogrubienie, kursywa, łamanie linii, wypunktowania …). Dozwolone są 
wszystkie znaki polskie w kodowaniu UTF-8, z wyjątkiem średnika, cudzysłowów, myślników i apostrofów. 

b) Dodatkowe elementy 
Na polskim rynku wymagane są 3 dodatkowe elementy: 

i. Numer Identyfikacji Podatkowej VAT = element “VAT_ID” 
ii. Grupa bonusowa dostawcy = element: “UDX.EDXF.BONUS_GROUP_SUPPLIER” 
iii. Kod PKWIU = element:  

<UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC> 
  <UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_CODE>PL_PKWIU</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_CODE>  
  <UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_NAME>PKWIU 2015</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_NAME>    
  <UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_STRING>xx.yy.zz.nn</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC_VALUE_STRING> 
</UDX.EDXF.PRODUCT_CHARACTERISTIC> 

c) Elementy MIME 
Wymagane jest co najmniej jedno zdjęcie (MD01) dla każdego produktu.   

file:///C:/Users/gnowak/AppData/Local/Temp/7zOCEAD25ED/ONE_product_bmecat_data.xml

