Výhody pre používateľov
Presné a spoľahlivé dáta
EPCglobal Network umožňuje dosiahnuť úplnú vysledovateľnosť každého individuálneho objektu. Na každú chybu alebo odchýlku okamžite upozorní alebo ju opraví. Výstupom sú presné a spoľahlivé dáta, na
základe ktorých je možné robiť správne a zodpovedné rozhodnutia.

Rýchlejšie a presnejšie snímanie
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Snímač dokáže zosnímať všetky tagy v momente, kedy vstúpia do jeho
snímacieho poľa. Je teda schopný prečítať všetky objekty s tagom naraz, pričom identiﬁkačné čísla produktov nemusia byť vôbec viditeľné.
Snímače sú spravidla schopné fungovať samostatne, bez manuálneho
zásahu, a tak dosahovať konzistentné a presné výsledky.

EPC

Nižšia úroveň skladových zásob

elektronický produktový kód

RFID poskytuje spoľahlivé a aktuálne informácie o tovare a mieste jeho
výskytu. Pomáha tak znižovať skladové zásoby a pomáha dosiahnuť lepšiu dostupnosť tovaru. Firmy v celom distribučnom reťazci tak môžu zredukovať stav skladových zásob a tým znížiť náklady a zlepšiť cashﬂow.

Elektronický produktový
kód (EPC) a rádiofrekvenčná
identiﬁkácia (RFID)
predstavujú novú generáciu
označovania produktov,
ktorá umožňuje získavať
okamžité a presné
informácie v rámci celého
dodávateľsko-odberateľského reťazca.
Pomocou týchto technológií
je možné zefektívniť
fungovanie každej
výrobnej alebo obchodnej
spoločnosti.

Vyriešený nedostatok tovaru na sklade
RFID dokáže informovať zamestnancov o potrebe doplniť regály tovarom alebo o tom, že tovar sa nachádza na nesprávnom mieste. Maloobchodníci odhadujú, že zlepšenie dostupnosti tovaru o jedno percento
sa prejaví v pol percentnom zvýšení tržieb.

Zredukovanie strát
Odhaduje sa, že v súčasnosti straty spôsobujú dvojpercentný pokles
tržieb. Snímanie tagov, teda presná identiﬁkácia tovaru prijímaného
na sklad, môže zredukovať straty u priemerného maloobchodníka
o 25 percent na úrovni veľkoobchodných jednotiek a až o 40 percent
na úrovni maloobchodných jednotiek.
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Lepšie využitie majetku podniku
EPCglobal Network umožní väčšiu presnosť pri sledovaní pohybu vratných prepravných obalov – paliet, prepraviek, prepravných klietok, atď.

Potvrdenie pravosti a ochrana pred falšovaním
Tagy môžu pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok pre výrobcov falziﬁkátov. Dáta z tagu možno kódovať, snímať a vyhľadávať v databáze výrobcu a tak potvrdiť pravosť výrobku. Táto vlastnosť sa týka hlavne oblastí
ako sú zdravotníctvo a farmaceutická výroba.

Cielené sťahovanie tovaru z obehu
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Sťahovanie výrobkov z obehu možno výrazne zdokonaliť. EPCglobal
Network umožňuje sledovať pohyb každého produktu a zisťovať jeho
presnú polohu. Takto je možné stiahnuť z obehu iba tie výrobky, ktorých
sa to bezprostredne týka. Znamená to zníženie nákladov a menšie riziko
poškodenia mena značky.
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Čo je RFID?
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Rádiofrekvenčná identiﬁkácia (Radio Frequency Identiﬁcation, RFID) je technológia, ktorej princíp spočíva v prenose
dát prostredníctvom rádiových vĺn.
Základnými komponentmi RFID sú tag, snímač a počítač.
Dáta sú uložené v mikročipe, ktorý je spolu s anténou
a podložkou súčasťou RFID tagu pripevneného na tovare.
Tag sa pri snímaní nemusí nachádzať na viditeľnom mieste.
Stačí, ak sa dostane do elektromagnetického poľa snímača, nakoľko je schopný vysielať rádiový signál cez rozličné
materiály a na rôznu vzdialenosť. Snímač odosiela získané
informácie počítaču, ktorý je nervovým centrom celého
systému.
Pomocou tagov sa môžu výrobky ľahko a jednoznačne
identiﬁkovať alebo spočítať, navyše technológia RFID
umožňuje zosnímať až niekoľko sto kusov výrobkov súčasne.

Sieť EPC Network a jej
päť základných častí:

Kto sa môže stať členom
EPCglobal?
4. EPC Informačné služby

1. Elektronický produktový kód
EPC je globálne jedinečné sériové číslo, ktoré identiﬁkuje individuálnu položku. Umožňuje získavať informácie
o tejto položke (vlastnosti, pôvod, dátum výroby, atď.)
na ktoromkoľvek mieste dodávateľsko-odberateľského
reťazca.

(EPC Information Services)
Umožňujú používateľom výmenu dát s obchodnými
partnermi prostredníctvom EPCglobal Network.

5. Vyhľadávacie služby (Discovery Services)
Súbor služieb, ktorý používateľom umožňuje vyhľadávať dáta súvisiace s konkrétnym elektronickým produktovým kódom a žiadať prístup k týmto dátam. Jednou
z týchto služieb je aj Služba pomenovania objektov
(Object Naming Service, ONS)

2. Tagy a snímače
Tag je zariadenie rádiofrekvenčnej identiﬁkácie. Tvorí ho
mikročip s anténou pripevnený na podložke, ktorá sa
umiestni na tovar. Elektronický produktový kód je uložený v pamäti mikročipu. Tag komunikuje so snímačom
prostredníctvom rádiových vĺn a snímač odosiela informácie do počítača.

3. EPC Middleware

Čo je EPC?
Elektronický produktový kód (Electronic Product Code,
EPC) predstavuje novú generáciu identiﬁkácie produktov.
Môžeme ho charakterizovať ako číslo zakódované v elektronickej podobe a uložené v pamäťovom médiu – čipe.
Rovnako ako čiarové kódy, aj EPC obsahuje GTIN (globálne
identiﬁkačné číslo obchodnej jednotky). Okrem toho obsahuje aj jedinečné identiﬁkačné číslo pre jednotlivé kusy
tovaru.
EPC umožňuje výrobcom, distributérom a obchodníkom
sledovať pohyb tovaru v celom distribučnom reťazci, spresniť a urýchliť obchodné procesy prebiehajúce v logistike
a súčasne napomáha pri ochrane tovaru pred odcudzením
alebo falšovaním. Elektronický produktový kód je jedným
z komponentov, ktoré tvoria systém EPCglobal Network.

Čo tvorí elektronický
produktový kód?
EPC sa skladá zo štyroch častí:
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Zabezpečený internetový
prenos údajov

Vyhľadávacie
služby
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Druh výrobku

1. Koncoví používatelia – do tejto skupiny patria výrobcovia, maloobchodníci, veľkoobchodníci a prepravcovia. Vo všeobecnosti všetci tí, ktorí majú predmet činnosti spojený s dodávateľsko-odberateľským reťazcom
a majú v pláne technológiu EPC používať.
2. Poskytovatelia služieb – túto skupinu tvoria softvérové
a hardvérové ﬁrmy, konzultanti, systémoví integrátori
a školiace ﬁrmy. Vo všeobecnosti organizácie, ktoré pomáhajú koncovým užívateľom pri implementácii systému EPCglobal Network a s ním súvisiacich technológií.
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3. Vládne organizácie, združenia a vzdelávacie inštitúcie – do tejto skupiny patria národné a medzinárodné
vládne organizácie, obchodné združenia a vzdelávacie
inštitúcie. Teda neziskové organizácie, ktoré sa venujú
výskumu a tiež pomáhajú koncovým užívateľom pri
implementácii systému EPCglobal Network a s ním súvisiacich technológií.

Softvér, ktorý spracováva dáta zo snímača a posiela ich
do EPC Informačných služieb a do už existujúcich podnikových informačných systémov.
Middleware je softvérová technológia navrhnutá tak,
aby riadila prenos informácií s minimálnymi nárokmi na
ﬁremné a verejné siete.

Hlavička – deﬁnuje druh identiﬁkačného čísla systému
GS1, ktoré bude v EPC kódované, napr. GTIN, SSCC, GLN,
GRAI alebo GIAI
EPC Manager číslo – označuje výrobcu (GS1 preﬁx ﬁrmy)
Druh výrobku – označuje druh výrobku u daného výrobcu, napr. jahodový jogurt, nízkotučný, 150 ml
Sériové číslo – označuje konkrétny výrobok a umožňuje tak vyhľadávať údaje k nemu pridružené, napr. dátum
spotreby, dátum plnenia atď.
Prostredníctvom 96-bitovej štruktúry EPC možno jednoznačne identiﬁkovať 268 miliónov ﬁriem, 16 miliónov druhov výrobkov každej ﬁrmy a 68 miliárd jednotlivých výrobkov daného druhu.

Rozlišujeme tri skupiny
registrovaných členov:

Privátna sieť

Sériové číslo

Palety s tagmi

Systém EPC globálne riadi a spravuje nezávislá nezisková organizácia
EPCglobal IncTM. Jej úlohou je vývoj
a podpora elektronického produktového kódu ako globálneho štandardu pre okamžitú, automatickú
a presnú identiﬁkáciu produktov
v distribučnom reťazci kdekoľvek
na svete a celosvetové prijatie siete
EPCglobal Network a jej častí. Výhradným zástupcom EPCglobal sú
členské organizácie GS1. V prípade
Slovenska je to GS1 Slovakia, ktorá je
tiež výhradným správcom čiarových
kódov EAN/UPC a systému GS1 na
Slovensku.

Aké služby poskytuje EPCglobal
svojim členom?
pridelenie a registrácia EPC Manager čísel prostredníctvom organizácií GS1
účasť na vývoji štandardov EPCglobal prostredníctvom pracovných skupín
prístup k štandardom EPCglobal
príležitosť ovplyvňovať ďalšie smerovanie výskumu
a vývoja technológie
prepojenie na iných členov, možnosť vypracovania
pilotných projektov a prípadových štúdií
vzdelávanie a školenia o používaní technológie EPC
a EPCglobal Network

