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1. Úvod
Táto príručka je výsledkom projektu GS1 v Európe, ktorého cieľom bolo
dosiahnuť harmonizovaný prístup k používaniu logistických etikiet v rámci
Európy. V dokumente sú na základe poznatkov z praxe opísané odporúčané
postupy identifikácie logistických jednotiek, ako sú napríklad palety, s použitím
systému GS1. Cieľom bolo poskytnúť jednotný prístup k označovaniu logistických
jednotiek v Európe pomocou medzinárodne uznávaného systému identifikácie
a čiarového kódovania – systému GS1.
V tejto príručke sú opísané štyri základné typy logistických jednotiek, ktoré sa
vyskytujú v Európe. Každá spoločnosť by mala medzi nimi nájsť taký typ, ktorý
zodpovedá jej požiadavkám a postupovať podľa príslušného uvedeného postupu.
Medzi jednotlivými krajinami bude aj naďalej dochádzať k rozdielom pri
identifikácii paliet, ale tento dokument ponúka štandardizovaný dizajn a obsah
etikety.
Tento dokument pojednáva len o niektorých praktických otázkach označovania
a nepokrýva do detailu identifikáciu a označovanie obchodných (napr. kartónov,
debien) a logistických jednotiek čiarovým kódom. Úplné informácie o využití
systému GS1 na identifikáciu a označenie obchodných a prepravných jednotiek
čiarovým kódom sú uvedené v Špecifikáciách GS1 (General GS1 Specifications).
Viac informácií získate od GS1 Slovakia.
Tento dokument odsúhlasilo 25 členských organizácií GS1 v Európe, ktoré
zabezpečujú ich rozšírenie. Odporúčame, aby všetky spoločnosti prevzali
uvedené odporúčania a zjednodušili tak implementáciu logistickej etikety
a odstránili rozdiely v rámci Európy.
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2. Všeobecné pravidlá pre tvorbu logistickej etikety
Dobrovoľný štandard, ktorý pojednáva o logistickej etikete GS1vytvorila
organizácia GS1 v spolupráci so zástupcami výrobcov, maloobchodníkov,
prepravcov a členských organizácií GS1.
Logistické jednotky sú jednotky určené na prepravu a distribúciu; typickým
príkladom sú palety. Logistická etiketa GS1 umožňuje jedinečnú identifikáciu
logistických jednotiek a sledovanie pohybu (tracking&tracing) týchto jednotiek
v distribučnom reťazci. Jedinou povinnou požiadavkou je identifikácia každej
logistickej jedinečným číslom, tzv. kódom SSCC (Serial Shipping Container
Code). Zoskenovanie kódu SSCC z logistickej jednotky umožní priradiť k
fyzickým jednotkám elektronické správy s podrobnými údajmi o nich.
Identifikácia jednotlivých paliet pomocou SSCC otvára možnosti implementácie
širokého spektra aplikácií, ako je napríklad cross docking, shipment routing
a automatické preberanie. Na logistickej etikete je možné uviesť aj doplnkové
informácie, ako napríklad číslo výrobnej dávky, dátum minimálnej trvanlivosti
a identifikačné čísla výrobkov uložených na logistickej jednotke.
Logistická etiketa GS1 sa skladá z troch sekcií. Horná sekcia etikety obsahuje
voľný text, ktoré môže spoločnosť použiť na ľubovoľný účel; prostredná sekcia
obsahuje pre človeka zrozumiteľnú interpretáciu údajov zakódovaných do
čiarového kódu; v dolnej sekcii sú umiestnené čiarové kódy.
Kód SSCC je jediným povinným údajom na logistickej etikete a vytvára ho
spoločnosť, u ktorej logistická jednotka vznikne. Spoločnosť, ktorá vytvára
logistickú jednotku by mala použiť svoj vlastný GS1 prefix firmy.
Štruktúra kódu SSCC je uvedená v tabuľke 1.
Tabuľka 1 Štruktúra kódu SSCC
SSCC
Aplikačný
Identifikátor

00

Indikátor
GS1 Prefix firmy
balenia
N1

Sériové číslo prepravnej jednotky

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

Kontrolná
číslica

N18

Aplikačný identifikátor pre kód SSCC je vždy ‘00’. Aplikačný identifikátor sa
používa len v rámci čiarového kódu GS1-128, čím sa zabezpečí správne
zoskenovanie kódu SSCC. „00“ nie je súčasťou identifikačného čísla.
Indikátor balenia môže nadobúdať hodnotu od 0 do 9 a používa sa na
vytvorenie priestoru pre viac číselných kombinácií. Použitie indikátora balenia je
výhradne na spoločnosti, ktorá vytvára logistickú jednotku.
GS1 prefix firmy prideľujú členské organizácie GS1 spoločnostiam, ktoré
vytvárajú logistické jednotky. Vďaka GS1 prefixu firmy vznikne celosvetovo
jedinečný kód SSCC. Neslúži na identifikáciu pôvodu jednotky. Dĺžka prefixu
môže byť rôzna, v závislosti od zavedených pravidiel v jednotlivých členských
organizáciách GS1.
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Sériové číslo prepravnej jednotky pridelí spoločnosť, ktorá vytvára logistickú
jednotku a vytvorí tak úplný dátový reťazec N2 to N17. Najlepšie je prideľovať
sériové čísla postupne, napríklad ….00000, …00001, …00002.
Kontrolná číslica sa vypočíta
strane 50.

podľa algoritmu uvedeného Príloha 5 –

na

Kód SSCC a doplnkové údaje sú na etikete zobrazené formou človeku
zrozumiteľného textu a vo forme čiarových kódov GS1-128. Aplikačné
identifikátory (AI) sú medzinárodne uznávané prefixy, ktoré sa používajú
v čiarovom kóde GS1-128; definujú význam a formát údajov, ktoré nasledujú po
AI.
Údaje, ktoré nasledujú po AI môžu obsahovať maximálne tridsať
alfabetických alebo numerických znakov. Dátové polia sú v závislosti od AI buď
pevnej alebo pohyblivej dĺžky. Existuje aj škála AI, pomocou ktorých sa kódujú
doplnkové údaje ako hmotnosť, plocha alebo objem. Podrobné informácie
o všetkých aplikačných identifikátoroch sú uvedené v Špecifikáciách GS1 (GS1
General Specifications).
AI, ktoré odporúčame používať, sú uvedené aj s popisom v prílohe 3, strana 45.
V tejto príručke sú pokryté hlavné otázky týkajúce sa kódovania doplnkových
informácií.

2.1 Zásady identifikácie prepravných jednotiek
Pri tvorbe logistickej etikety GS1 sa majú dodržať tieto pravidlá:
•

Logistickú etiketu GS1 by mala vytvoriť spoločnosť, u ktorej logistická
jednotka vznikne. Spoločnosť používa vlastný GS1 prefix firmy.

•

Každej logistickej jednotke sa musí prideliť vlastný jedinečný kód SSCC. Kód
SSCC sa môže opätovne použiť rok potom ako vznikol, za predpokladu, že sa
tým nespôsobia žiadne problémy. Niektoré nariadenia (napr. týkajúce sa
požiadaviek daného odvetvia alebo požiadaviek na spätnú vysledovateľnosť)
môžu predĺžiť túto dobu. Ak je logistická jednotka zároveň aj obchodnou
jednotkou (t. j. taká jednotka, ktorá je uvedená v ponukovom katalógu
dodávateľa a je možné ju v takejto podobe objednať, oceniť alebo fakturovať),
potom je možné identifikovať ju vlastným číslom GTIN (Global Trade Item
Number). GTIN je možné prideliť aj logistickej jednotke, ktorá má pevne daný
heterogénny obsah.

2.2 Zásady identifikácie tovaru na logistickej jednotke
•

Tvorca logistickej etikety je zodpovedný za údaje uvedené na etikete

•

Ak logistická jednotka obsahuje viac ako jednu obchodnú jednotku s
rovnakým GTIN, potom platí jedno z nasledovných pravidiel:
o

V prípade, že je logistická jednotka zároveň aj obchodnou jednotkou
(t. j. taká jednotka, ktorá je uvedená v ponukovom katalógu dodávateľa
a je možné ju v takejto podobe objednať, oceniť alebo fakturovať), môže
mať pridelené vlastné GTIN a použije sa aplikačný identifikátor (01).
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o

V prípade, že logistická jednotka nie je obchodnou jednotkou (je to
len jednotka určená na prepravu a distribúciu), potom sa uvedie obsah
ako GTIN najvyššej úrovne balenia pomocou AI (02) a počet kusov sa
uvedie pomocou AI (37).

•

Ak logistická jednotka obsahuje viac ako jednu obchodnú jednotku
s rôznymi GTIN (na najvyššej úrovni balenia), potom sa na identifikáciu
logistickej jednotky použije len kód SSCC (okrem prípadov, keď je paleta
zároveň aj obchodnou jednotkou – vtedy sa použije AI (01) )

•

Keď logistická jednotka obsahuje homogénne tovary s premenlivými mernými
jednotkami, potom GTIN balenia najvyššej úrovne bude vždy GTIN-14, ktoré
začína číslom „9“.

2.3 Zásady pri uvádzaní množstva
•

Keď sú obchodné jednotky na prepravnej jednotke identifikované pomocou AI
(02), potom sa musí uviesť aj počet kusov pomocou AI (37).

•

Keď logistická jednotka obsahuje tovary s premenlivými mernými jednotkami,
potom sa k identifikácií pridávajú obchodné miery (napr. (310n) pre čistú
hmotnosť v kg). Pomocou AI (30) sa môže uviesť počet kusov tovarov s
premenlivými mernými jednotkami.

2.4 Zásady pri uvádzaní mier
•

Obchodné (čisté) miery sa používajú ako doplnok k identifikácií tovarov
s premenlivými mernými jednotkami. Môže to byť hmotnosť, veľkosť, objem
alebo rozmery tovaru s premenlivými mernými jednotkami, preto sa nikdy
nemajú používať samostatne, ale vždy spolu s GTIN (začínajúcim číslom „9“).
V závislosti od povahy produktu sa odporúča použije niektorý z týchto
metrických údajov:
o

čistá hmotnosť v kilogramoch – AI (310n*)

o

dĺžka v metroch – AI (311n*)

o

plocha v metroch štvorcových – AI (314n*)

o

čistý objem v litroch – AI (315n*)

* ‘n’ vyjadruje pozíciu umiestnenia desatinnej čiarky

2.5 Zásady pri uvádzaní dátumov
Dátumy, ktoré majú byť uvádzané pre konečného spotrebiteľa, sú pre množstvo
tovarov dané legislatívou. V rámci Európy množstvo týchto dátumov vychádza
z nariadení Európskej komisie a vychádzajú z povahy produktu.
•

Ak je to relevantné, potom sa uvádza jeden z nasledovných dátumov v
závislosti od povahy výrobku (potravinársky alebo nepotravinársky):
o

Dátum výroby: AI (11)

o

Dátum balenia: AI (13)
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o

Dátum minimálnej trvanlivosti: AI (15)

o

Dátum maximálne trvanlivosti (exspirácie): AI (17)

•

Priemyselné odvetvia môžu mať nariadenia, ktoré priamo určujú, ktorý z
dátumov sa má použiť.

•

Časová os dátumov je znázornená na Obrázok 1.

11

13

15

17

Obrázok 1 Časová os dátumov

•

Dátum, ktorý sa uvedie na logistickej etikete je zvyčaje rovnaký, ako ten,
ktorý je uvedený v človekom čitateľnej podobe na samotnom výrobku
(zvyčajne z legislatívnych dôvodov). Umožní to konzistenciu pri spätnej
vysledovateľnosti v prípade, že je potrebné stiahnuť tovar z trhu.

•

Pri uvádzaní dátumov na logistickej etikete GS1 sa majú dodržiavať
nasledovné pravidlá:
o

Dátumy sa vždy vzťahujú ku GTIN. Dátum sa musí vždy týkať každej
jednotky identifikovanej týmto GTIN.

o

Ak sa nepoužije správny dátum, nebudú fungovať systémy na spätnú
vysledovateľnosť a nebudú splnené ani legislatívne požiadavky. Napríklad
ak sa do AI (15), čo je dátum minimálnej trvanlivosti, zakóduje dátum
maximálnej trvanlivosti, ktorému prislúcha AI (17). AI (15) vyjadruje
kvalitu (napr. dátum minimálnej trvanlivosti pri fľaške vody je možné
prekročiť, pričom môže dôjsť k zníženiu kvality, ale výrobok by nemal byť
zdraviu škodlivý). AI (17) vyjadruje hranicu spotreby alebo použitia
(napr. liečivá po tomto dátume môžu ohroziť zdravie).

o

Na niektorých výrobkoch (napr. skateboardy, odev) nie je potrebné
uvádzať dátum, avšak na logistickej etikete GS1 sa odporúča dátum
uviesť, pokiaľ je to možné, pretože dátum môže byť dôležitý pre riadenie
stavu zásob (napr. pri použití metódy FIFO).

o

Formát dátumu pri zobrazovaní v čiarovom kóde je vždy RRMMDD,
pričom:
§

RR vyjadruje posledné dve číslice roka (napr. 2006 = 06); je povinný

§

MM vyjadruje mesiac (napr. január = 01); je tiež povinný

§

DD vyjadruje príslušný deň v mesiaci (napr. 2. deň v mesiaci = 02);
pri dátumoch minimálnej a maximálnej spotreby sa nie vždy musí
uvádzať dátum, v takomto prípade sa namiesto DD uvedú dve nuly.

2.6 Zásady pre uvádzanie čísla dávky/šarže
•

Najmä z dôvodov spätnej vysledovateľnosti sa má uvádzať číslo dávky/šarže,
pokiaľ je jeho použitie relevantné.

All contents copyright © GS1 2006

page 8 of 51

The global language of business

•

Na logistickej etikete GS1 sa môže uviesť len jedno číslo dávky/šarže. Ak sú
na palete výrobky s rôznymi výrobnými dávkami (na najvyššej úrovni
balenia), potom sa na logistickej etikete nesmie číslo dávky uviesť.

2.7 Informácie podľa požiadaviek konkrétneho odberateľa
•

Odberatelia by nemali od dodávateľov požadovať, aby uvádzali interné údaje
pomocou AI (90 – 99). GS1 neodporúča, aby spoločnosti vyžadovali
takéto informácie, nakoľko sa tým vnášajú problémy do distribučného
reťazca a dochádza k zvyšovaniu nákladov.
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3. Typy logistických jednotiek
Logistická jednotka je útvar určený na prepravu alebo uskladnenie, ktorý je
potrebné riadiť v distribučnom reťazci. V rámci Európy sa vyskytujú štyri
základné typy logistických jednotiek, viď Tabuľka 2.
Logistická jednotka môže byť buď homogénna alebo heterogénna.
Homogénna jednotka obsahuje len výrobky jedného druhu. Všetky jednotky
najvyššej úrovne balenia sú rovnaké a majú pridelené rovnaké GTIN. Napríklad
paleta, na ktorej je 50 kartónov šampónu.
Heterogénna jednotka obsahuje rôzne druhy výrobkov, ktoré majú na najvyššej
úrovni balenia rôzne GTIN. Napríklad: paleta, na ktorej je 30 štandardných
skupinových balení (kartónov) šampónu a 20 štandardných skupinových balení
(kartónov) kondicionéru.
Štandardná logistická jednotka obsahuje ustálený počet jednotiek (stanovený
dodávateľom) a môže mať dve podoby:
•

Pre potreby manipulácie (logistická jednotka). V tomto prípade sa na
identifikáciu použije len kód SSCC. Doplnkové informácie o obsahu sa uvedú
pomocou AI (02) a AI (37).

•

Zároveň môže byť aj obchodnou jednotkou, ktorú je možné oceniť,
objednať alebo fakturovať (je súčasťou bežnej ponuky dodávateľa). V takomto
prípade sa jej pridelí vlastné GTIN, ktoré sa zakóduje do AI (01). Takáto
jednotka môže obsahovať bežné výrobky ako aj výrobky s premenlivou
hmotnosťou (premenlivými mernými jednotkami). Vzťahuje sa to aj na
hromadne predávané tovary.

Neštandardná logistická jednotka vznikne na základe konkrétnej požiadavky
(takáto jednotka nie je v bežnej ponuke dodávateľa). Neprideľuje sa jej vlastné
GTIN.
Tabuľka 2 Štyri základné typy logistických jednotiek

Homogénna

Heterogénna (mix)
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Štandardná

Neštandardná

Dodávaná pravidelne

Dodávaná nepravidelne

Rovnorodý obsah

Rovnorodý obsah

Dodávaná pravidelne

Dodávaná nepravidelne

Rôznorodý obsah

Rôznorodý obsah
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4. Údaje na etikete
Pre každý typ logistickej jednotky sú údaje, ktoré majú byť zobrazené v čiarovom
kóde GS1-128, rozdelené do dvoch skupín:
•

povinné

•

odporúčané

Uviesť sa môžu aj iné informácie v závislosti od požiadaviek na jednotlivé
obchodné procesoch
V Tabuľka 3 sú znázornené možnosti identifikácie a popisu štyroch rôznych
typov logistických jednotiek.
Tabuľka 3 Odporúčané AI pre rôzne typy logistických jednotiek.

Typ logistickej
jednotky

Povinné údaje

Odporúčané údaje
Ak je jednotka obchodnou jednotkou –
GTIN (logistickej jednotky) - AI (01)

Štandardná
homogénna

SSCC

Neštandardná
homogénna

SSCC

GTIN tovaru na prepravnej jednotke AI
(02) a množstvo AI (37)

Štandardná
heterogénna

SSCC

GTIN (logistickej jednotky) – AI (01) len
ak je obchodnou jednotkou

Neštandardná
heterogénna

SSCC

–

Ak jednotka nie je obchodnou jednotkou –
GTIN tovaru na prepravnej jednotke AI
(02) a množstvo AI (37)

Pre každý typ logistickej jednotky je jedinou povinnou informáciou na logistickej
etikete kód SSCC. Podrobné informácie o údajoch na všetkých typoch
logistických jednotiek sú uvedené v nasledujúcich kapitolách.
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4.1.

Štandardná homogénna logistická jednotka

Štandardná homogénna logistická jednotka môže obsahovať:
1. Bežné spotrebné výrobky (fľaša vody, kladivo, atď.)
2. Jeden výrobok
3. Tovary s premenlivou hmotnosťou (premenlivými mernými jednotkami)

4.1.1. Bežné výrobky
Ak štandardná homogénna logistická jednotka obsahuje bežné spotrebné
výrobky, logistická etiketa by mala obsahovať tieto údaje:
GTIN1
GTIN1

GTIN2
GTIN2

GTIN3
GTIN3

Pevne daný druh
a počet kusov

Povinné
údaje

• SSCC, AI (00)
• GTIN2, AI (02)
• Počet
kusov
na
prepravnej jednotke,
AI (37)

Odporúčané
údaje

alebo

• GTIN3, AI (01)*

• Číslo dávky/šarže, AI (10)
• Ak je potrebné, tak jeden z dátumov:
o

dátum výroby AI (11)

o

dátum balenia AI (13)

o

dátum minimálnej trvanlivosti AI (15)

o

dátum maximálnej trvanlivosti AI (17)

Logistická jednotka (napr. paleta) je obchodnou jednotkou a základné údaje
o nej sú dostupné všetkým obchodným partnerom. Základné údaje sa zasielajú
vopred.
¬
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4.1.2. Jeden výrobok na logistickej jednotke
Ak štandardná homogénna logistická jednotka obsahuje len jeden výrobok,
potom by logistická etiketa mala obsahovať tieto údaje:
GTIN
GTIN

Povinné údaje

• SSCC, AI (00)
• GTIN, AI (01)
• Číslo dávky/šarže, AI (10)
• Sériové číslo, AI (21) – ak je potrebné

Odporúčané
údaje

• Ak je potrebné, tak jeden z dátumov:
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o

dátum výroby AI (11)

o

dátum balenia AI (13)

o

dátum minimálnej trvanlivosti AI (15)

o

dátum maximálnej trvanlivosti AI (17)
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4.1.3. Tovary s premenlivou hmotnosťou
Ak štandardná homogénna logistická jednotka obsahuje tovary s premenlivou
hmotnosťou (premenlivými mernými jednotkami), logistická etikety by mala
obsahovať tieto údaje:

GTIN1
GTIN1

GTIN2
GTIN2

Premenlivá hmotnosť

Povinné
údaje

• SSCC, AI (00)
• GTIN1 začínajúce číslom
„9“, AI (02)

• GTIN2 začínajúce
číslom „9“, AI (01)*

• Počet kusov na prepravnej
jednotke, AI (37)

• Jeden z údajov miery:
o čistá hmotnosť (kg),
AI (310n)

o čistá hmotnosť (kg),
AI (310n)
o dĺžka (m), AI (311n)

ALEBO

• Jeden z údajov miery:

o plocha (m2), AI (314n)

Odporúčané
údaje

o čistý objem (l), AI (315n)
o počet kusov výrobkov
s premenlivou hmotnosťou
AI (30)

o dĺžka (m), AI (311n)
o plocha (m2), AI (314n)
o čistý objem (l),
AI (315n)
o počet kusov výrobkov
s premenlivou
hmotnosťou AI (30)

• Číslo dávky/šarže, AI (10)
• Ak je potrebné, tak jeden z dátumov:
o

dátum výroby AI (11)

o

dátum balenia AI (13)

o

dátum minimálnej trvanlivosti AI (15)

o dátum maximálnej trvanlivosti AI (17)
Logistická jednotka (napr. paleta) je obchodnou jednotkou a základné údaje
o nej sú dostupné všetkým obchodným partnerom. Základné údaje sa zasielajú
vopred.
¬
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4.2.

Neštandardná homogénna logistická jednotka

Neštandardná homogénna logistická jednotka môže obsahovať:
1. Bežné výrobky (fľaša vody, šampón, kladivo, atď.)
2. Tovary s premenlivou hmotnosťou (premenlivými mernými jednotkami)

4.2.1. Bežné výrobky
GTIN1
GTIN1

Povinné údaje

GTIN2
GTIN2

• SSCC, AI (00)
• GTIN2, AI (02) + počet kusov na prepravnej
jednotke AI (37)
• Číslo dávky/šarže, AI (10)

Odporúčané
údaje

• Ak je potrebné, tak jeden z dátumov:
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o

dátum výroby AI (11)

o

dátum balenia AI (13)

o

dátum minimálnej trvanlivosti AI (15)

o

dátum maximálnej trvanlivosti AI (17)
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4.2.2. Tovary s premenlivou hmotnosťou

GTIN1
GTIN1

SSCC
SSCC

Premenlivá hmotnosť

Povinné údaje

• SSCC, AI (00)
• GTIN1 začínajúce číslom ‘9’, AI (02)
• Počet kusov na prepravnej jednotke, AI (37)
• Jeden z údajov miery:
o čistá hmotnosť (kg), AI (310n)
o dĺžka (m), AI (311n)
o plocha (m2), AI (314n)
o čistý objem (l), AI (315n)

Odporúčané
údaje

o počet kusov výrobkov s premenlivou hmotnosťou
AI (30)
• Číslo dávky/šarže, AI (10)
• Ak je potrebné, tak jeden z dátumov:
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o

dátum výroby AI (11)

o

dátum balenia AI (13)

o

dátum minimálnej trvanlivosti AI (15)

o

dátum maximálnej trvanlivosti AI (17)
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4.3.

Štandardná heterogénna logistická jednotka

GTIN
GTIN
šampón

kondicionér

šampón

šampón

Bežné výrobky

Povinné údaje

• SSCC, AI (00)

Odporúčané
údaje

• GTIN, AI (01)*

Dobrovoľné

• Ak je to vhodné, dátum balenia logistickej jednotky AI
(13) **
• Číslo dávky/šarže logistickej jednotky, AI (10)***

Logistická jednotka (napr. paleta) je obchodnou jednotkou a základné údaje
o nej sú dostupné všetkým obchodným partnerom. Základné údaje sa zasielajú
vopred.
¬

Dátum má len informatívnu povahu. Čo sa týka dátumov vyjadrujúcich akosť,
odberateľ by sa mal spoliehať na informácie uvedené v EDI správe (DESADV –
dodací list).
¬¬

Uvádzanie čísla dávky / šarže je dobrovoľné. Čo sa týka akosti, odberateľ by
sa mal spoliehať na informácie uvedené v EDI správe (DESADV – dodací list).
Spoločnosť, ktorá vytvára logistickú jednotku rozhodne, či takúto informáciu
potrebuje alebo nie.
¬¬¬
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4.4.

Neštandardná heterogénna logistická jednotka

Povinné údaje

• SSCC, AI (00)

Odporúčané údaje

žiadne
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5. Technické požiadavky na tvorbu etikety
Logistická etiketa GS1 sa skladá z troch sekcií. Horná sekcia etikety obsahuje
voľný text, ktoré môže spoločnosť použiť na ľubovoľný účel; prostredná sekcia
obsahuje pre človeka zrozumiteľnú interpretáciu údajov zakódovaných do
čiarového kódu; v dolnej sekcii sú umiestnené čiarové kódy.
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Voľný text
(horná sekcia)

pohyblivá

Človekom čitateľná
interpretácia údajov
(prostredná sekcia)

Údaje z prostrednej
sekcie zakódované do
čiarových kódov
(dolná sekcia)

148 mm

Obrázok 2 Tri sekcie logistickej etikety GS1
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105 mm

Obrázok 3 Logistická etiketa, na ktorej je len kód SSCC

Logistická etiketa môže byť akejkoľvek veľkosti, ktorá vyhovuje požiadavkám
spoločnosti, ktorá ju vytvára, ale musí byť dostatočne veľká nato, aby sa na ňu
zmestili všetky požadované informácie vrátane čiarových kódov GS1-128. Na
veľkosť etikety vplýva niekoľko faktorov, ako je množstvo a druh požadovaných
údajov, obsah, rozmer X použitý pri generovaní čiarového kódu a rozmery
samotnej logistickej jednotky.
Ak je na etikete len kód SSCC, potom je ideálne použiť etiketu o šírke 105 mm.
Ostatné veľkosti sú zvyčajne dané požadovanými údajmi alebo veľkosťou
logistickej jednotky. Ak sa na etikete uvádza viac údajov, vo všeobecnosti sa
odporúča použiť veľkosť A5 (148 mm x 210 mm).
Nasledujúce požiadavky na logistickú etiketu vychádzajú zo Špecifikácií GS1.

5.1.

Horná sekcia

V hornej sekcii etikety sú uvedené ľubovoľné informácie podľa uváženia tvorcu
logistickej etikety. Môžu tu byť uvedené napríklad interné alebo akékoľvek iné
informácie. Spoločnosti sem zvyčajne umiestnia názov a logo firmy.
Ak treba uviesť informácie (ako napríklad GTIN spotrebiteľskej jednotky alebo
interné kódy), potom sa uvádzajú v človekom čitateľnej podobe a nie formou
čiarového kódu (informácie, ktoré nie sú zakódované do čiarového kódu sa môžu
uviesť v hornej alebo prostrednej sekcii).

5.2.

Prostredná sekcia

Prostredná sekcia obsahuje pre človeka zrozumiteľnú interpretáciu údajov, ktoré
sú zakódované do čiarového kódu a ostatné textové informácie.
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Človekom čitateľná interpretácia je text, ktorý sa používa pri manuálnej obsluhe
a umožňuje vkladanie údajov v systémoch riadených pomocou menu. Text je
ekvivalentom údajov zakódovaných do čiarového kódu. Vždy sa uvádza názov
a obsah poľa.
Obsah poľa
•

Všetky údaje zakódované do čiarového kódu musia byť aj v človekom
čitateľnej podobe.

•

Text má mať výšku minimálne 7 mm.

•

Aplikačné identifikátory (AI) sa neuvádzajú, namiesto nich sa uvádzajú názvy
polí.

•

Neodporúča sa používať rámiky, nakoľko sa tým obmedzuje priestor pre
ďalšie údaje.

Názov poľa
•

Názvy polí sú štandardné skratky, ktoré pomenúvajú človekom čitateľnú
podobu údajov zakódovaných do čiarového kódu.

•

V zmysle Špecifikácií GS1 sa majú požívať názvy polí v anglickom jazyku.
Názvy polí sa MUSIA uviesť v angličtine. Spoločnosť, ktorá vytvára logistickú
jednotku môže doplniť aj názvy v domácom jazyku.

•

Celosvetovo zaužívané názvy polí sú uvedené v Príloha 2 - Zoznam a popis
odporúčaných AI na strane 45.

•

Za názvami dátumov by mal nasledovať formát, v akom je uvedený v
človekom čitateľnej podobe; napr. BEST BEFORE (dd.mm.yyyy): 24.12.2006.
Pri kódovaní do čiarového kódu pomocou aplikačných identifikátorov sa vždy
používa formát RRMMDD.

5.3.

Dolná sekcia – s čiarovými kódmi

V dolnej sekcii sú čiarové kódy GS1-128, do ktorých sú zakódované údaje z
prostrednej sekcie. Kvalitu čiarového kódu je možné dosiahnuť zavedením
procesu verifikácie (pozri kapitolu 6.5).
Reťazenie
•

Reťazenie umožňuje efektívne kódovanie niekoľkých AI do jedného čiarového
kódu, jeho úlohou je úspora priestoru na etikete a dosiahnutie optimalizácie
pri skenovaní.

•

Na základe praktických skúseností sa odporúča dávať do čiarového kódu
najskôr údaje s pevnou a až po nich údaje s premenlivou dĺžkou.

•

Poradie, v akom sa zobrazia údaje do čiarového kódu GS1-128, je ľubovoľné.
Dobrý softvér má v sebe zakomponované optimalizačné prvky, ktorými sa
zlepší skenovanie a tlač.
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•

Kód SSCC, AI (00), má byť zakódovaný vždy do najspodnejšieho čiarového
kódu. Kód SSCC môže stáť samostatne alebo môže byť zreťazený s inými
údajmi. Na kartónoch, vonkajších baleniach a na etikete o veľkosti A6 sa kód
SSCC nemá reťaziť.

Rozmer-X (veľkosť symbolu)
Rozmerom-X sa vyjadruje šírka najužšieho prvku v čiarovom kóde.
Odporúčaný rozmer-X má byť v rozmedzí 0,495 mm až 0,94 mm. Pre čiarové
kódy GS1-128 sa odporúča použiť rozmer-X vo veľkosti 0,495 mm.
Skenovanie je oveľa efektívnejšie, ak majú všetky čiarové kódy rozmer-X v
podobnej veľkosti.
Dôsledne treba posúdiť aj podmienky, v ktorých sa majú čiarové kódy snímať
(napr. mráz môže znížiť kvalitu tlače a použitie väčšieho rozmeru-X môže pomôcť
znížiť nepriaznivé účinky mrazu).
Výška čiarového kódu
Odporúčaná výška čiar všetkých čiarových kódov GS1-128 na etikete je 32 mm,
obzvlášť dôležité je dodržať túto výšku pre kód SSCC.
Svetlé okraje
Všetky čiarové kódy musia mať z každej strany svetlý okraj. Veľkosť svetlého
okraja musí byť minimálne 10-násobok použitého rozmeru-X. Ak sa čiarové kódy
zarovnajú na etikete na stred, potom je jednoduchšie dosiahnuť svetlé okraje
v požadovanej veľkosti.
Orientácia čiarového kódu a jeho umiestnenie
Na logistických jednotkách musia byť čiary v čiarovom kóde usporiadané
horizontálne (plotová orientácia). Inými slovami, čiary sú kolmé k podstave, na
ktorej stojí logistická jednotka.
Človekom čitateľná interpretácia
Pod každým čiarovým kódom musia byť v človekom čitateľnej interpretácií zobrazené údaje,
ktoré sú do čiarového kódu zakódované. Aplikačné identifikátory sa zvyčajne uvádzajú
v zátvorkách, ale zátvorky do čiarového kódu nie sú zakódované. Človekom čitateľné znaky
musia byť minimálne 3 mm vysoké a mali by byť čitateľné.

5.4.

Umiestnenie etikety

Na obrázku je znázornené umiestnenie etikety, ktoré platí pre všetky typy
logistických jednotiek.
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Obrázok 4 Umiestnenie na palete.

Na logistických jednotkách, ktoré sú nižšie ako 400 mm by mala byť etiketa
umiestnená čo najvyššie, čím sa ochráni čiarový kód.
Neexistuje žiadne nariadenie, ktoré by hovorilo o tom, kde má byť etiketa
umiestnená (či vľavo, vpravo alebo v prostriedku), ale väčšina ľudí, ktorí
obsluhujú vysokozdvižné vozíky sú praváci a preto z ergonomického
hľadiska je vhodnejšie umiestniť etiketu na pravú stranu.

5.5.

Počet etikiet

Keď je logistickou jednotkou paleta, mali by byť na nej dve identické etikety,
jedna na užšej strane a druhá na širšej vpravo.

5.6.

Dodatočné etikety

Ako náhle logistická jednotka vznikne pripevní sa na ňu logistická etiketa.
Poskytovatelia logistických služieb ale môžu neskôr potrebovať pridať doplnkové
informácie (napr. údaje o smerovaní). Tieto informácie sa zakódujú a vytlačia na
samostatnú etiketu, ktorá sa umiestni nad existujúcu logistickú etiketu (pokiaľ sú
tieto údaje známe už v čase tvorby základnej etikety, potom sa zakomponujú
priamo do nej). V tomto prípade je kód SSCC stále platný a nie je potrebné ho
opakovať ani prerábať pôvodnú etiketu.
Zásady pre Cross Docking
AI (413) sa vzťahuje na konečného príjemcu a AI (410) sa vzťahuje na
medzičlánok (napr. distribučné centrum). Pomocou AI (413) môže príjemca
uviesť internú alebo ďalšiu, finálnu, destináciu logistickej jednotky.
Typickým príkladom použitia týchto AI je cross docking. Na logistickú jednotku sa
uvedie AI (410), pomocou ktorého je možné smerovať tovar do prechodnej
destinácie (napr. distribučného centra). Na etikete je uvedený aj AI (413),
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pomocou ktorého sa zas zabezpečí smerovanie tovaru do konečnej destinácie
(napr. maloobchodnej prevádzky, ktorej dodávateľom je distribučné centrum).
Okrem toho sa na etiketu môže uviesť číslo objednávky, zakódované do AI
(400), čo pomôže príjemcovi skontrolovať, či bola dodávka správna, obzvlášť ak
je paleta heterogénna a dodávka rozdelená do niekoľkých paliet.

Výrobca

Konečný príjemca
EDI správa

Cross Dockingové
centrum

príjemca
AI (410)

Konečný príjemca
AI (413)

Obrázok 5 Príklad cross dockingu
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6. Verifikácia etikety
6.1.

Základné pravidlá

Cieľom verifikácie logistickej etikety je skontrolovať zhodu informácií a
technických požiadaviek so štandardami GS1. Procesom verifikácie sa má
zabezpečiť súlad so systémom GS1, čo následne vedie k úspešnej implementácií
takej logistickej etikety, ktorú môžu využívať všetky články distribučného
reťazca.
Verifikácia by mala byť súčasťou procesu kontroly kvality, ktorou sa zabezpečí
čitateľnosť čiarových kódov v celom distribučnom reťazci. Mala by sa vykonávať
po prvej tlači a následne v pravidelných intervaloch. Ak nastane pri verifikácii
problém, potom je možné príčinu problému nájsť vo verifikačnej správe.
Verifikáciu by mali vykonávať členské organizácie GS1 alebo spoločnosti,
oprávnené členskou organizáciou GS1 vydávať takéto verifikačné správy.
Vzhľadom k tomu, že verifikáciou sa zisťuje správnosť obsahu údajov a splnenie
technických požiadaviek, je potrebné:
•

Určiť typ a druh logistickej jednotky ako aj typ produktu,

•

Určiť typ etikety a zistiť aké doplnkové údaje vyžadujú obchodní partneri,

•

Zistiť, či sú všetky údaje uvedené správne (napr. GTIN, SSCC)

•

Analyzovať obsah, štruktúru a technickú stránku logistickej etikety v súlade
s postupom uvedeným v kapitole 6.5, strana 31.

Ak je chyba či už v obsahu alebo v technickej realizácii, je potrebné presne
pomenovať chyby a následne ich odstrániť. Osoba, ktorá robí verifikáciu, by mala
žiadateľa informovať o tom, čo je potrebné urobiť na odstránenie týchto chýb.
Vždy treba verifikovať pôvodný výtlačok.
Verifikácia má obsahovať:
•

Zoznam verifikovaných parametrov

•

Informáciu o tom, či daný parameter spĺňa požiadavky GS1

•

V prípade záporného hodnotenia, informáciu o náprave s odporúčaním ako
chyby odstrániť.

Ak logistická etiketa nespĺňa technické požiadavky alebo obsah nie je v súlade
s požiadavkami GS1, potom treba vytvoriť ďalšiu etiketu a pri tvorbe zobrať do
úvahy všetky predchádzajúce pripomienky. Následne sa urobí verifikácia novej
etikety. Dokumentácia týkajúca sa verifikácie by mala obsahovať vytlačenú
správu s podrobnými výsledkami verifikácie (vytlačená z verifikátora) a výtlačok
verifikovanej etikety.
Rozsah verifikácie, obsahu aj technickej stránky, je uvedený v kapitole 6.5.
Podrobnejšie informácie o verifikácii poskytne členská organizácia GS1.
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6.2.

Jednotný prístup k verifikácii

Jednotný prístup k verifikácii logistickej etikety v rámci Európy, je možné
dosiahnuť zavedením jednotných procesov. Takýmto jednotným prístupom je
možné dosiahnuť to, že výsledky budú porovnateľné bez ohľadu na to, kde boli
symboly testované. V tejto časti sú opísané zásadné problémy týkajúce sa
verifikácie.
Verifikácia je v zásade trojúrovňová:
•

Vizuálny vzhľad

•

Obsah

•

Technické parametre

6.2.1. Vizuálny vzhľad
Do vizuálneho hodnotenia patria:
•

Rozmery etikety

•

Dodržanie troch sekcií

•

Umiestnenie čiarových kódov a textu

•

Použitie správneho jazyka pri názvoch polí

•

Použitie správnych názvov polí v prostrednej časti etikety

6.2.2. Obsah
Pri verifikácií obsahu sa hodnotí:
•

GS1 prefix firmy (alebo použité prefixy)

•

Použité identifikačné čísla GS1 (napr. GTIN, SSCC)

•

Kontrolné číslice použitých identifikačných čísel (napr. GTIN, SSCC)

•

Použité aplikačné identifikátory GS1 a ich štruktúra

6.2.3. Technické parametre
Do verifikácie technických parametrov patria:
•

Správnosť použitia FNC1 pri generovaní čiarového kódu GS1-128

•

Správnosť použitia FNC1 ako oddeľovača znakov (ak je to potrebné)

•

Správnosť kombinácií dátových prvkov, povinné spájanie dátových prvkov
(napr. AI (02) a AI (37))

•

Správnosť štruktúry dátových prvkov

•

Správnosť kontrolných číslic pri identifikačných číslach GS1 (napr. GTIN,
SSCC) zobrazených v čiarovom kóde

•

Správnosť rozmeru X

•

Výška čiar čiarového kódu GS1-128
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•

Výška písma pod čiarovým kódom GS1-128

•

Výška písma názvu poľa v prostrednej časti etikety

•

Dĺžka čiarového kódu GS1-128

•

Správna veľkosť svetlých okrajov

•

Dekódovateľnosť (šírka čiar)

•

Adekvátnosť kvality tlače (dekódovateľnosť, modulácia, kontrast, atď.)

6.3.

Meranie čiarového kódu

Na štandardizované hodnotenie kvality technických parametrov čiarového kódu
odporúčame používať verifikátory, ktoré spĺňajú požiadavky medzinárodnej
normy ISO/IEC 15416. Výsledky z verifikátora sa môžu rôzniť v závislosti od
prostredia, v ktorom sa sníma, od kalibrácie a stavu zariadenia. Preto
odporúčame pri verifikácii čiarového kódu dodržať nasledovný postup:
•

Prístroj musí byť pravidelne riadne kalibrovaný pomocou kalibračnej karty.
Zvyčajne ju dodáva výrobca verifikátora alebo je možné štandardizovanú
kalibračnú kartu získať od GS1. Na základe týchto kariet dokáže verifikátor
porovnať zoskenované výsledky s požadovanými. Aby bol prístroj správne
nakalibrovaný, nie je možné pripustiť žiadnu odchýlku od špecifikovaných
tolerancií. Ak sa karta poškodí, musí sa nahradiť novou, aby boli hodnoty
parametrov správne.

•

Supne kvality sú vždy vyjadrené v súlade s ISO/IEC 15416 ako
g.g/aa/www, kde g.g je celkový stupeň kvality zaokrúhlený na jedno
desatinné miesto (1.5 je minimálny stupeň kvality pre GS1-128), aa je
apretúra v tisícinách palca (10-tisícin pre GS1-128) a www je vlnová dĺžka
svetla v nanometroch (670 pre GS1-128).

6.4.

Výsledky verifikácie – stupne kvality 4, 3, 2, 1 a 0

Pred samotnou verifikáciou je potrebné zmerať, či je dodržaná výška čiar a
skontrolovať či symbol nepretínajú nejaké horizontálne čiary či už tmavé alebo
svetlé. Akékoľvek škvrny, ktoré pretínajú čiary a medzery znižujú účinnú výšku
symbolu a symbol je ťažko snímateľný.
Verifikátor, ktorý spĺňa požiadavky ISO/IEC 15416, meria a hodnotí sedem
rôznych parametrov, ktoré ovplyvňujú jednoduchosť a presnosť snímania
čiarového kódu.
•

Dekódovateľnosť podľa referenčného algoritmu dekódovania pre čiarové kódy
GS1-128
vymedzená
medzinárodnou
normou
ISO/IEC
15417.
Dekódovateľnosť je nevyhnutná pre hodnotenie kvality symbolu.

•

Kontrast symbolu na základe najnižšej odrazivosť čiar a najvyššej odrazivosť
medzier. Čím je väčší kontrast, tým je čiarový kód kvalitnejší.

•

Minimálna odrazivosť. Čím je táto hodnota nižšia (tým sú čiary tmavšie), tým
lepší je kontrast.
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•

Minimálny kontrast okraja je najnižšou hodnotou prechodu z medzery na
čiaru. Čím je hodnota tohto parametra vyššia, tým je symbol kvalitnejší.

•

Modulácia je vzťahom minimálneho kontrastu okraja a kontrastom symbolu
a vyjadruje konzistenciu kontrastu v symbole.

•

Defektmi sa hodnotí nesúmernosť odrazivosti prvku

•

Dekódovateľnosť vyjadruje
dekódovaciemu algoritmu.

presnosť

kvality

vo

vzťahu

k referenčnému

Každý z týchto parametrov sa meria samostatne a celkový stupeň kvality
čiarového kódu sa určí podľa najhoršie vyhodnoteného parametra.
stupeň kvality
podľa
ISO/IEC 15416

Minimálna
odrazivosť

Kontrast
symbolu

Minimálny
kontrast
okraja

Modulácia

Defekty

Dekódovateľnosť

4

<= 0,5

>= 70%

>= 15%

>= 0,70

<= 0,15

>= 0,62

3

>= 55%

>= 0,60

<= 0,20

>= 0,50

2

>= 40%

>= 0,50

<= 0,25

>= 0,37

1

>= 20%

>= 0,40

<= 0,30

>= 0,25

< 0,40

> 0,30

< 0,25

0

> 0,5

< 20%

< 15%

Stupeň kvality vyhodnotený verifikátorom len indikuje kvalitu symbolu a každý
čiarový kód, ktorý sa testuje by mal byť snímaný desaťkrát, čím sa dosiahne
priemerná úroveň snímania. Údaj o stupni kvality, apertúre a vlnovej dĺžke sú len
informatívne.
Pri interpretácii výsledkov stupňa kvality môže pomôcť nasledovné:
•

3.5 – 4.0: najvyšší stupeň kvality, cieľom by malo byť dosahovanie tohto
stupňa kvality

•

2.5 – 3.4: prijateľný stupeň kvality, skenovanie by malo byť dobé

•

1.5 – 2.4: minimálny stupeň kvality je 1.5

•

0.5 – 1.4: vysoký predpoklad, že sa symbol nebude dať zosnímať. Nemožno
očakávať, že také symboly budú prijateľné v distribučnom reťazci.

•

0: nedostatočný, symboly s takýmto stupňom kvality sú nepoužiteľné

Čiarové kódy GS1-128 na
1.5/10/670 a viac.

logistickej

etikete by mali dosahovať stupeň

Ak nie je možné uviesť výsledky verifikácie podľa stupňov kvality ISO/IEC 15416,
ale len podľa ANSI X3.182 (prístroj uvádza výsledky len podľa normy ANSI),
k verifikačnej správe by mala byť priložená konverzná tabuľka.
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Obrázok 6 Konverzná tabuľka - vzťah medzi stupňami kvality podľa ISO a ANSI.
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6.5.

Kvalita v kocke

Členské organizácie GS1 ponúkajú verifikáciu ako službu; viac informácií od GS1
Slovakia.
V odfajkávacom zozname sú uvedené hlavné prvky, ktoré treba skontrolovať.
•

Typ
a druh
logistickej
homogénna/heterogénna)

•

Ak treba, tak ďalšie informácie

jednotky

(štandardná/neštandardná,

Odfajkávací zoznam
Vizuálny vzhľad
•

Rozmery etikety

•

Dodržanie troch sekcií

•

Umiestnenie čiarových kódov a textu

•

Použitie správneho jazyka pri názvoch polí

•

Použitie správnych názvov polí v prostrednej časti etikety
Obsah

•

GS1 prefix firmy (prefixy)

•

Použité identifikačné čísla GS1 (napr. GTIN, SSCC)

•

Kontrolné číslice použitých identifikačných čísel (napr. GTIN, SSCC)

•

Použité aplikačné identifikátory GS1 a ich štruktúra
Technicaké parametre

•

Symbolika GS1-128 (použitie FNC1)

•

FNC1 ako oddeľovač

•

Povinné spájanie dátových prvkov

•

Správnosť štruktúry dátových prvkov

•

Správnosť kontrolných číslic pri identifikačných číslach GS1

•

Správnosť rozmeru X

•

Výška čiar čiarového kódu GS1-128

•

Výška písma pod čiarovým kódom GS1-128
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•

Výška písma názvu poľa v prostrednej časti etikety

•

Dĺžka čiarového kódu GS1-128

•

Svetlé okraje (pravý a ľavý)

•

Dekódovateľnosť (šírka čiar)

•

Kontrast symbolu:
•

minimálna odrazivosť

•

kontrast symbolu

•

minimálny kontrast

•

modulácia
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7. Otázky a odpovede (O&O)
Pravidelne aktualizovaná časť na www.gs1.org/faq

1. Kto rozhoduje o obsahu SSCC?
Kód SSCC prideľuje spoločnosť, ktorá vytvorí logistickú jednotku.
Odberateľ nemôže dodávateľovi nariadiť štruktúru SSCC. Kódy GTIN
a SSCC majú pevne dané štruktúry a čísla sa môžu prideľovať len v rámci
platných pravidiel.
2. Musí byť indikátor balenia SSCC vždy „3“?
Nie. Indikátor balenia má hodnotu od 0 do 9. Použitie je na spoločnosti,
ktorá vytvára logistickú etiketu. Nemusí používať len „3“.
3. Existujú odporúčania na štruktúru čísla dávky, ktorá sa uvádza na
etikete?
Číslo dávky nemôže mať viac ako 20 znakov. Pokiaľ je to možné, z
úsporných dôvodov a požiadaviek na tlač, odporúčame použiť:
•

radšej numerické znaky

•

ak je numerické, potom párny počet znakov

•

pokiaľ možno, čo najmenej znakov

4. Sú zátvory zakódované do čiarového kódu GS1-128?
Nie. Zátvorky, v ktorých sa uvádzajú AI sa nekódujú do čiarového kódu
GS1-128. Zátvorky sa uvádzajú len v textovej forme pod čiarovým kódom
na oddelenie dátových prvkov. Softvér, ktorý pracuje s kódmi GS1-128,
dokáže rozoznať zakódované informácie na základe formátu AI.
5. Môžem na etiketu uviesť aj doplnkové informácie (ako napríklad
hrubú hmotnosť)?
Áno, je to možné, ale neodporúčame to.
Tento dokument o európskej paletovej etikete GS1 vznikol za účelom
zníženia celkových nákladov v distribučnom reťazci prostredníctvom
harmonizovaného prístupu k uvádzaniu údajov na rôznych typoch etikiet
(pozrite si etiketu na webe). Ak sa na etiketu pridávajú ďalšie
doplnkové údaje, ktoré vyplynú z požiadaviek odberateľa, potom nie je
možné použiť štandardizovanú paletovú etiketu a teda sa zvyšujú aj
náklady.
6. Čo je FNC1 a načo sa používa?
FNC1 sa používa v čiarovom kóde GS1-128:
•

Po znaku štart: tento dvojitý znak štart (znak štart + FNC1) je
celosvetovo vyhradený pre systém GS1. Na základe neho je možné
odlíšiť čiarový kód GS1-128 od ostatných, neštandardizovaných
čiarových kódov. FNC1 sa do čiarového kódu prevádza ako ]C1
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•

Ako oddeľovač: po všetkých aplikačných identifikátoroch, ktoré
nemajú pevne zadefinovaný počet znakov musí nasledovať funkčné
znamienko 1 (FNC1), ak za nimi v jednom čiarovom kóde nasleduje
ďalší aplikačný identifikátor. FNC1 sa nemusí dávať za posledný údaj v
čiarovom kóde GS1-128. Tomuto znaku FNC1 zodpovedá v ASCII znak
29 (<GS>).

7. Ktorú kódovaciu skupinu mám použiť v čiarovom kóde GS1-128? A, B
alebo C?
Znak štart zo skupiny C sa má použiť vždy vtedy, keď dáta v AI začínajú
štyrmi alebo viacerými numerickými znakmi. Táto kódovacia skupina sa
uprednostňuje preto, lebo kóduje údaje s dvojitou hustotou, čím sa
optimalizuje dĺžka čiarového kódu. Skupiny A a B nemajú možnosť
zhustenia údajov. Skupiny A a B sa majú používať len pri kódovaní
alfanumerických údajov alebo ak sa na konci čiarového kódu vyskytujú
nepárne pozície. Napríklad, keď sa použije skupina C a ďalej v čiarovom
kóde sa vyskytnú alfanumerické znaky, potom treba prepnúť z kódovacej
skupiny C na A alebo B. To či, to bude A alebo B, závisí od typu
zakódovaných údajov.
8. Ako postupovať v takýchto prípadoch?

Polovičné, štvrtinové palety alebo len vrstvy, sa bežne používajú v Európe.
Keď sa dáva logistická etiketa GS1 na takéto jednotky, potom sú základné
odporúčania takéto:
•

Z praktických skúseností vyplýva, že na každý typ palety je vhodné
umiestniť dve logistické etikety s identickým obsahom (viď kapitola 5).

•

Obsah údajov daný pre každú paletu (viď kapitola 4) sa týka všetkých
typov paliet.

•

Každá samostatná fyzická jednotka by mala mať vždy vlastnú logistickú
etiketu GS1.

•

Keď je spojených niekoľko individuálnych jednotiek dokopy, potom má
byť viditeľný len kód SSCC.

•

Keď sa rozloží paleta (ktorá má pridelené vlastné SSCC) na niekoľko
menších logistických jednotiek (napr. štyri štvrtinové palety), potom by
mala mať každá menšia (štvrtina) pridelené vlastné SSCC. Takéto
riešenie má ale význam len vtedy, ak ho požadujú odberatelia (napr.
pre cross-docking) z distribučného centra.
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9. Kde mám umiestniť dodatočné informácie v človekom čitateľnej
podobe (napr. maximálnu teplotu pre mrazené potraviny)?
V prípadoch, keď sa zákonom vyžaduje človekom čitateľná interpretácia
(napr. v niektorých krajinách musí byť jasne uvedené „NIE NA ĽUDSKÚ
SPOTREBU“), treba sa pridŕžať legislatívnych požiadaviek. Legislatívne
požiadavky môžu priamo určovať veľkosť písma, umiestnenie tejto
informácie, presné znenie textu, atď. Takéto informácie je možné uvádzať
na samostatnej etikete.
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8. Príloha 1 – Príklady logistických etikiet
8.1.

Logistické etikety pre štandardné homogénne logistické jednotky.

8.1.1. Bežné spotrebiteľské tovary
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8.1.2. Jeden výrobok na logistickej jednotke

All contents copyright © GS1 2006

page 38 of 51

The global language of business

8.1.3.Výrobky s premenlivou hmotnosťou
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8.2.

Logistické etikety pre neštandardné homogénne logistické jednotky

8.2.1.Bežné spotrebiteľské tovary
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8.2.2.Výrobky s premenlivou hmotnosťou
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8.3.

Logistické etikety pre štandardné heterogénne logistické jednotky
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8.4. Logistické etikety pre neštandardné heterogénne logistické
jednotky

All contents copyright © GS1 2006

page 44 of 51

The global language of business

9. Príloha 2 - Zoznam a popis odporúčaných AI
Tabuľka 4 Prehľad odporúčaných aplikačných identifikátorov
AI

Úplný názov AI

Názov poľa
(ANJ)

Formát

00

Identifikačné číslo prepravnej jednotky

SSCC

n2 + n18

01

Globálne identifikačné číslo obchodnej
jednotky

GTIN

n2 + n14

02

GTIN výrobku v prepravnej jednotke

CONTENT

n2 + n14

10

Číslo dávky/šarže

BATCH/LOT

n2 + an..20

11

Dátum výroby (RRMMDD)

PROD DATE

n2 + n6

13

Dátum balenia (RRMMDD)

PACK DATE

n2 + n6

15

Dátum minimálnej trvanlivosti
(RRMMDD)

BEST BEFORE
or SELL BY

n2 + n6

17

Dátum exspirácie (RRMMDD)

USE BY
or EXPIRY

n2 + n6

21

Sériové číslo výrobku

SERIAL

n2 + an..20

30

Počet kusov výrobkov s premenlivou
hmotnosťou

VAR. COUNT

n2 + n..8

310n*

Čistá hmotnosť

NET WEIGHT (kg)

n4 + n6

311n*

Dĺžka alebo 1. rozmer

LENGTH (m)

n4 + n6

314n*

Plocha

AREA (m2)

n4 + n6

315n*

Čistý objem

NET VOLUME (l)

n4 + n6

37

Počet kusov v prepravnej jednotke

COUNT

n2 + n..8

400

Číslo objednávky

ORDER NUMBER

n3 + an..30

410

GLN príjemcu

SHIP TO LOC

n3 + n13

413

GLN konečného príjemcu

SHIP FOR LOC

n3 + n13

* „n“ vyjadruje pozíciu desatinnej čiarky
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10. Príloha 3 – Terminológia
Tabuľka 5 Skratky a termíny
AI

Skratka pre aplikačný identifikátor

Aplikačný
identifikátor (AI)

Pole pozostávajúce z dvoch alebo viacerých znakov na začiatku dátového reťazca,
ktoré jednoznačne definuje jeho formát a význam;

Kontrolná číslica

Číslica, ktorá sa vypočíta podľa definovaného algoritmu z predchádzajúcich číslic
dátového reťazca; používa sa na kontrolu správnosti zostavenia kódu (viď strana
50).

Reťazenie

Zobrazenie niekoľkých dátových reťazcov do jedného čiarového kódu.

Názov poľa

Štandardný skrátený popis dátového poľa; používa sa na označenie človekom
čitateľnej interpretácie zakódovaných údajov.

Funkčný znak 1
(FNC1)

Prvok symboliky, ktorý sa používa na vytvorenie dvojitého znaku štart v symbolike
GS1-128; používa sa aj na oddelenie niektorých reťazených dátových reťazcov
v závislosti od ich umiestnenia v symbole.

Globálne
identifikačné číslo
obchodnej
jednotky®

Globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky® môže byť GTIN-8, GTIN-12, GTIN13 alebo GTIN-14.

GLN
GTIN®

Skratka pre globálne lokalizačné číslo.
Skratka pre globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky

®

.

Logistická jednotka

Jednotka určená na prepravu alebo uskladnenie, ktorú je potrebné organizovať
v distribučnom reťazci. Na identifikáciu sa používa SSCC.

Svetlý okraj

Definovaný voľný priestor okolo čiarového kódu, do ktorého nesmie zasahovať žiadna
grafika.

SSCC

Skratka pre identifikačné číslo prepravnej jednotky; číslo má 18 numerických znakov

Zväčšenie symbolu

Rôzne rozmery čiarového kódu, ktoré sú odvodené od nominálnej veľkosti a od
pevného pomeru strán; uvádza sa v percentách alebo príslušných ekvivalentoch
nominálnej veľkosti

Obchodná jednotka

Akákoľvek jednotka (výrobok alebo služba), o ktorej je potrebné opätovne získavať
preddefinovanú informáciu; takúto obchodnú jednotku možno oceniť, objednať alebo
fakturovať medzi obchodnými partnermi

Čiarový kód
GS1-128
Rozmer X

Podskupina kódu 128 (Code 128), ktorá je vyhradená pre systém GS1.
Špecifikovaná šírka najužšieho prvku v čiarovom kóde.
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11. Príloha 4 - Čiarový kód GS1-128
Čiarový kód GS1-128 je špeciálnou verziou kódu 128 (Code 128). Čiarové kódy
GS1-128 sa používajú v spojení s aplikačnými identifikátormi, pomocou ktorých
sa na logistickú etiketu dostanú požadované údaje v súlade so štandardom GS1.
Čiarové kódy GS1-128 sa od Code 128 líšia špeciálnym znakom, ktorý sa nazýva
funkčné znamienko 1 (FNC1) a ktorý nasleduje hneď za znakom štart. Ak za
znakom štart nenasleduje FNC1, potom takýto čiarový kód nespĺňa požiadavky
systému GS1.
Na obrázku je modrou farbou znázornený znak FNC1 na začiatku zväčšeného
čiarového kódu GS1-128.

Obrázok 7 Znak FNC1 v čiarovom kóde GS1-128

•

Všetky údaje v každom čiarovom kóde GS1-128 sa uvádzajú pomocou
aplikačných identifikátorov GS1 (tzv. AI), ktoré presne vymedzujú formát
a štruktúru zakódovaných údajov. Zakódované údaje môžu byť numerické,
alfanumerické, môžu mať pevne daný alebo pohyblivý počet znakov.

•

Aplikačný identifikátor spolu s údajmi, ktoré po ňom nasledujú sa nazýva
reťazec prvkov. V jednom čiarovom kóde GS1-128 môže byť uvedených
niekoľko reťazcov. Spájanie prvkov sa nazýva reťazenie.
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•

V tabuľke sú uvedené tie aplikačné identifikátory, ktoré majú pevne daný
počet znakov. Za týmito AI nenasleduje FNC1 ako oddeľovač údajov, za
všetkými ostatnými AI je znak FNC1 povinný v prípade, že za nimi nasleduje
ďalší reťazce údajov.

Tabuľka 6 Aplikačné identifikátory s pevným počtom znakov

•

AI

Celkový počet dátových
znakov
(AI + údaje)

AI

Celkový počet dátových
znakov
(AI + údaje)

00

20

20

4

01

16

31

10

02

16

32

10

11

8

33

10

12

8

34

10

13

8

35

10

15

8

36

10

17

8

41

16

Vlastnosti čiarového kódu GS1-128:
o

Do čiarového kódu môžu byť zakódované znaky ASCII 128 pomocou troch
kódovacích súborov A, B a C.
V skupine C je možné do jedného znaku zakódovať páry číslic. Takýmto
kódovaním zaberie čiarový kód menej miesta. Kódovací súbor sa zmení,
keď je potrebné zakódovať nepárny počet číslic alebo alfabetické znaky.

o

Druhý znak je vždy funkčný znak 1 (FNC1).

o

Za FNC1 nasleduje samotný reťazec zakódovaných údajov.

o

Predposledný znak je kontrolný znak, ktorý je zostavený na základe
predchádzajúcich znakov a jeho úlohou je skontrolovať integritu čiarového
kódu. Samotná hodnota kontrolného znaku sa nezobrazuje pod čiarovým
kódom.

o

Posledný znak je znak stop.

•

Pri všetkých čiarových kódoch GS1 sú povinné svetlé okraje na oboch
stranách symbol a ich šírka musí byť najmenej desaťnásobkom šírky rozmeru
X.

•

Veľkosť čiarového kódu GS1-128 je pohyblivá v závislosti od toho, koľko
údajov je do neho zakódovaných. Obmedzenia sú:
o

Maximálna dĺžka vrátane svetlých okrajov na každej strane je 165 mm
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•

o

Maximálny počet zakódovaných dátových znakov v jednom symbole je 48

o

Dĺžka symbolu je priamo úmerná zvolenému rozmeru X, ktorý sa závisí od
zvoleného spôsobu tlače

Všeobecná štruktúra kódu GS1-128 je takáto:

Ľavý
svetlý
okraj

Znak
štart

FNC1

údaje

Kontrolný
znak

Znak
stop

Pravý
svetlý
okraj

Pod čiarovým kódom sú vždy v človekom čitateľnej podobe zobrazené
zakódované údaje. Môžu byť zobrazené akýmkoľvek čitateľným druhom písma,
ale často sa používa OCR-B.
Podrobné informácie o čiarovom kóde GS1-128 sú uvedené v Špecifikáciách GS1,
kapitola 5.3.
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12. Príloha 5 – Výpočet kontrolnej číslice GS1
Algoritmus pre všetky dátové štruktúry s pevným počtom numerických znakov,
ktoré majú povinnú kontrolnú číslicu.

Pozícia čísla
GTIN-8

N2

N3

N4

N4

N5

N6

N7

N18

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

N17

N18

GLN

N1

N3

N2

GTIN-13

SSCC

N2

N1

GTIN-12

GTIN-14

N1

Vynásobte hodnotu na každej pozícii
x3 X1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3
Súčet výsledkov = suma
Zaokrúhlite sumu na celé desiatky nahor
Zaokrúhlená suma – suma
= kontrolná číslica
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