Slovakia

Vysledovateľnosť pomocou
štandardov GS1

The global language of business

Čo je to vysledovateľnosť?
Vysledovateľnosť je proces, ktorý dovoľuje obchodným partnerom alebo aj zákazníkom vysledovať
výrobky a ich pohyb z výroby cez distribúciu až do predajne.
Hlavným predpokladom presnej a zautomatizovanej vysledovateľnosti je, že každý partner v procese
musí poznať dodávateľa k sebe a aj svojho odberateľa. Prepojením záznamov obchodných partnerov
sa dá presne vysledovať pôvod výrobku a jeho pohyb v distribučnom reťazci. Toto je veľmi dôležité pri
sťahovaní výrobku z trhu.
Prečo je vysledovateľnosť dôležitá?
Vysledovateľnosť nahor aj nadol v distribučnom reťazci sa v poslednej dobe stáva súčasťou toho, ako
sa robí obchod. Tradičným využitím pre vysledovateľnosť je sťahovanie nebezpečných potravín,
liekov, hračiek alebo iných výrobkov z trhu. Neskôr sa vysledovateľnosť začala používať na
overovanie toho, či má výrobok deklarované alebo očakávané atribúty (napr. pri organických
potravinách, kozmetiky bez obsahu alergénov atď.).
Dôvody na implementovanie systému na vysledovateľnosť:
• Požiadavka obchodných partnerov, alebo povinnosť vyplývajúca z legislatívy.
• Snaha zvýšiť bezpečnosť svojich výrobkov a možnosť rýchleho zásahu v prípade problému
(stiahnutie výrobku z trhu).
• Boj proti falošným výrobkom a ochrana obchodnej značky.
• Marketing – deklarovanie záujmu o bezpečnosť svojich zákazníkov. Vysledovateľnosť ako
súčasť systému pre manažment kvality a rizík
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Hlavné princípy pre vysledovateľnosť:
Pred samotnou implementáciou musia byť jasne definované očakávania a účel tohto riešenia.
Následne je nutné určiť, čo je nutné vlastne vysledovať. Tu začínajú prichádzať na scénu štandardy
GS1. Sledovať môžeme:
• jednotlivý výrobok
• logistická jednotka (paleta, kontajner)
• dodávku alebo pohyb výrobkov
Aby bol výrobok vysledovateľný v každej časti reťazca, musia sa obchodní partneri dohodnúť na tom,
čoho pohyb idú sledovať. Týmto sa zaručí, že obaja partneri sledujú rovnakú vec.
V každej zásielke musí byť aspoň jeden stupeň vysledovateľných výrobkov.
• Všetky výrobky, ktoré majú byť vysledované musia byť jednoznačne identifikované
a informácia o ich identifikácii musí byť poskytnutá aj obchodným partnerom.
• Minimálna požiadavka pre identifikáciu v systéme GS1 je označenie identifikačným číslom
obchodnej jednotky (GTIN) a priradenie čísla šarže/dávky.
• Ak je výrobok prebalený alebo zmenený, tak sa musí priradiť nové GTIN. Musí ale zostať
linka, ktorá nové GTIN spojí so starým.
• Takisto aj keď sa modifikuje logistická jednotka, tak sa musí prideliť nové identifikačné číslo
prepravnej jednotky (SSCC).
• Základným predpokladom presnej vysledovateľnosti je zosúladenie pohybu informácií
s fyzickým pohybom tovaru. Predpokladom pri takomto type vysledovateľnosti je jednoznačné
a jedinečné označenie výrobku, ktoré sa nemení počas celého jeho života.

Štyri dimenzie systémov na vysledovateľnosť
Obchodní partneri, ktorí sa rozhodli implementovať systém na vysledovateľnosť by sa mali zamyslieť
nad štyrmi základnými dimenziami celého systému.
• Rozsah: množstvo informácií, ktoré systém zaznamenáva. Záleží od výrobkov, ktoré chceme
sledovať. Pri niektorých výrobkoch je napríklad dôležité sériové číslo (elektronika), pri iných
zas stačí úplne číslo šarže. Nie je potrebné zbierať informácie, ktoré sú nad rámec
vysledovateľnosti a zbytočne by zaťažovali systém množstvom nepoužiteľných dát.
•

Hĺbka: ako ďaleko "upstream" (smerom k dodávateľom) a "downstream" (smerom k
odberatelom) systém zasahuje. Niekomu stačí, aby bol len každý člen v reťazci (výrobca,
distribútor, predajca) schopný vysledovať odkiaľ a kam idú výrobky. Niekedy je ale potrebné
aby každý člen reťazca mohol kedykoľvek vidieť aj informácie od jeho obchodných partnerov.
Najbežnejší systém pre vysledovateľnosť je „jeden hore jeden dole“ – čo znamená, že každý
článok v distribučnom reťazci vie určiť odkiaľ výrobky u neho pochádzajú a kam odchádzajú.

•

Presnosť: stupeň presnosti, ako dokáže systém lokalizovať individuálny výrobok (pri
nepresnom systéme je potrebné stiahnuť z obehu veľké množstvo výrobkov).

•

Prístup: rýchlosť, akou sa dajú v prípade potreby vymieňať nevyhnutné údaje.
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Faktory vstupujúce do procesu výroby a distribúcie, ktoré ovplyvňujú
vysledovateľnosť
Vysledovateľnosť si nesmieme mýliť len s možnosťou zistiť pôvod výrobku. Napríklad
v potravinárskom priemysle nám do celého procesu vstupuje množstvo premenných, ktoré v systéme
na vysledovateľnosť musíme pokryť (napr. lokalita so špecifickým postrekom, očkovania zvierat...)
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Proces vysledovateľnosti
Plánovanie a organizovanie – určenie procesov, ako určovať, zberať, zdieľať a udržiavať údaje
o vysledovateľnosti. Takisto sa v tomto kroku stanoví, ako sa manažujú prepojenia medzi vstupmi,
internými procesmi a výstupmi.
Úprava kmeňových údajov – určenie procesov, ako správne priradiť identifikátory pre výrobky,
lokality a ostatné entity, ktoré je potrebné zapojiť do vysledovateľnosti. Takisto sa v tomto kroku určí
ako vymieňať údaje medzi obchodnými partnermi.
Zaznamenanie údajov pre vysledovateľnosť - určenie procesov, ako správne priradiť, použiť
a zaznamenať informácie potrebné pre vysledovateľnosť. Takisto sa určí aj ako zbierať, zdieľať
a ukladať údaje počas fyzického toku výrobkov.
Požiadavka na vysledovateľnosť - určenie procesov, ako správne požiadať o informácie a ako na
požiadavky reagovať.
Použitie informácií - určenie procesov, ako správne použiť získané informácie a aké kroky budú
nasledovať (na základe legislatívnych požiadaviek, alebo požiadaviek vyplývajúcich z obchodného
vzťahu).
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Nasledujúce štandardy GS1 umožňujú implementáciu vysledovateľnosti podľa
štandardov GS1
•
•

•

•

•

•

GTIN (identifikačné číslo obchodnej jednotky) je 14-miestne číslo, ktorým jednoznačne
identifikujeme výrobky a služby. Číslo GTIN je jedinečné na celom svete, preto s takto
označeným tovarom môžete obchodovať aj za hranicami Slovenska.
GLN (globálne lokalizačné číslo) je jednoduchším vyjadrením adresy alebo konkrétneho
miesta, s ktorým môže rovnako rýchlo a efektívne pracovať človek aj prístroj. Je to
trinásťmiestny kód, ktorý sa pomocou aplikačných identifikátorov zobrazuje čiarovým kódom
GS1-128. GLN slúži na jedinečnú identifikáciu spoločnosti, ako právneho subjektu alebo
konkrétneho miesta v spoločnosti (napríklad rampy alebo regálu). Číslo GLN je jedinečné na
celom svete. GLN sa využíva v preprave a pri elektronickej výmene údajov (EDI).
SSCC (identifikačné číslo prepravnej jednotky) je 18 miestne číslo, ktoré sa používa na
jednoznačnú identifikáciu logistických (prepravných alebo skladovacích) jednotiek. Pomocou
SSCC sa dá ihneď identifikovať každá položka, ktorá je skladovaná, odoslaná, prepravená,
alebo prijatá. Pri vytvorení logistickej jednotky (napr. palety) sa táto označí pomocou SSCC.
Dve rovnaké obchodné jednotky budú mať rovnaké GTIN, ale rozdielne SSCC. Kód SSCC na
každej logistickej jednotke slúži ako kľúč na prístup k informáciám z elektronických dodacích
listov. SSCC napomáha k internej aj k externej vysledovateľnosti.
GS1 128 je lineárny (1D) kód a DataMatrix je 2D kód. Oba kódy majú schopnosť niesť
informácie s pomocou GS1 aplikačných identifikátorov. Aplikačný identifikátor je celosvetový
štandard, ktorý presne definuje, ktoré údaje a v akom formáte je možné zakódovať do kódu
GS1-128 a DataMatrix.
Tieto kódy majú niekoľko predností:
o do čiarového kódu môžeme okrem číslic zadávať aj písmená
o do jedného čiarového kódu môžeme uviesť viac informácií
o DataMatrix prináša aj ďalšie výhody – GTIN, číslo šarže a dátum exspirácie sa dajú
zakódovať do menšej veľkosti ako je klasický kód EAN 13, ktorý obsahuje len GTIN.
EDI (elektronická výmena údajov) umožňuje spoločnostiam prepojiť fyzický tok produktov s
výmenou informácií, ktoré k nim patria. V každom štádiu života výrobku, ktorý sa vyskytuje v
dodávateľsko-odberateľskom reťazci sa vygeneruje štandardizovaná správa, ktorá je
zrozumiteľná všetkým informačným systémom obchodných partnerov. Výrobca prenáša údaje
s charakteristikou výrobku a s logistickou hierarchiou. Po prijatí a spracovaní objednávky
oznámi dátum dodania a obsah logistickej jednotky. Prepravca takisto obdrží potrebné údaje
elektronickou formou a odošle potvrdenie o úspešnej dodávke. Všetky tieto informácie sa
vymieňajú globálne štandardizovaným formátom.
EPC (elektronický produktový kód) je číslo, ktoré označuje konkrétnu položku. To
znamená, že okrem identifikácie výrobcu a druhu produktu obsahuje aj sériové číslo, ktoré
umožňuje označiť každý jednotlivý výrobok.
Kód je uložený na RFID tagu, ktorý tvorí čip pripevnený na podložke a anténa. Snímač prečíta
kód a počítač v databáze vyhľadá k nemu patriace informácie,,napríklad miesto alebo dátum
výroby.
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Nanterská 23
010 08 Žilina
T +421 41 565 11 85
F +421 41 565 11 86
E info@gs1sk.org
www.gs1sk.org
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