Sprievodca implementáciou EPC/RFID
pre obchodníkov a ich dodávateľov, verzia 1, 26. marec 2008
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.
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EPC - Elektronický produktový kód
RFID - Rádiofrekvenčná identifikácia
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1. Úvod
Moderné distribučné reťazce zahŕňajú veľký počet účastníkov, ktorí majú spoločný cieľ - lepšie slúžiť zákazníkovi. Elektronický produktový kód (EPC) spolu s rádiofrekvenčnou identifikáciou (RFID) môžu k tejto snahe významne prispieť. K ich
efektívnemu využitiu je však potrebné, aby sa všetky zúčastnené strany dohodli na základných pravidlách, ako tieto technológie v rámci podniku zaviesť. Aj s existujúcimi štandardmi je stále veľa možností, ako k implementácii pristupovať. Tento
dokument má za úlohu zodpovedať na niektoré otázky, a pomôcť tak pri zavádzaní EPC/RFID.
Európsky sprievodca bol zostavený na podnet spoločnosti Carrefour. Spoluprácu na ňom koordinovala organizácia GS1
in Europe, Európsky adopčný program (EAP)1 slúžil ako spoločná platforma pre výmenu názorov. Organizácia GS1 prizvala
najväčšie európske maloobchodné spoločnosti a ich dodávateľov, aby spoločne vypracovali dokument, ktorý by zjednodušil ďalšie prijatie elektronického produktového kódu v Európe. Výsledkom nie je maloobchodom vynútené cvičenie, ale
spoločná snaha o širšie prijatie EPC.
Dokument má formu otázok a odpovedí, poskytuje kľúčové informácie a relevantné doplňujúce informácie.
Spolupracovali na ňom a súhlasili s jeho obsahom nasledujúce spoločnosti:

•
•
•
•
•
•
•

Carrefour
Henkel
Kraft International
Metro Group
Nestle
P&G
Rewe Group

Európsky sprievodca má byť „aktívnym“ dokumentom. Zúčastnené spoločnosti budú naďalej pokračovať v práci na otázkach a odpovediach. Verzia 1 tohto sprievodcu bola predstavená verejnosti počas stretnutia Európskeho adopčného
programu v nemeckom meste Neuss, 26. marca 2008. Verzia 2 bude obsahovať otázky a odpovede týkajúce sa technických
náležitostí.
Týmto pozývame všetkých, ktorí sa zaoberajú maloobchodom a tiež výrobcov, aby prispeli k tvorbe tohto dokumentu.
Členstvo v EPCglobal nie je podmienkou pre spoluprácu.

© METRO AG

EAP (European Adoption Program) je skratka označujúca skupinu členov EPCglobal, ktorá zahŕňa výrobcov, maloobchodníkov a poskytovateľov riešení.

1

Cieľom EAP je pomôcť európskym podnikom pri získavaní čo najväčších výhod z používania RFID technológie.
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2. Otázky a odpovede

2.1 V maloobchode sa RFID už používa. Ktoré procesy sa dajú pomocou tejto technológie zlepšiť?
Distribučný reťazec je v centre našej pozornosti. Najväčší svetoví predstavitelia maloobchodu a ich dodávatelia v tejto oblasti spolupracujú, ale možnosti využitia RFID sa rôznia. Najpopulárnejšou v oblasti logistiky je schopnosť skontrolovať tovar
tým, že sa na každú prepravnú jednotku umiestni RFID tag. Keď dodávateľ sprístupní dodacie údaje obchodnému partnerovi, zahrnie do nich aj jedinečné identifikačné číslo pre každú paletu, čo obchodníkovi umožní automaticky prevziať tovar
pri zosnímaní elektronického produktového kódu z tagu.

2.2 A
 ké sú hlavné výhody, ktoré sa firmy snažia pomocou týchto technológií dosiahnuť?

• zlepšiť prehľad a zdokonaliť vysledovateľnosť
• zlepšiť dostupnosť produktov na regáloch obchodov
• spríjemniť nakupovanie
• optimalizovať skladovacie procesy a zefektívniť distribúciu
• zvýšiť rýchlosť snímania tovarov pri pokladni
• zlepšiť kvalitu produktov a ich čerstvosť
• optimalizovať úroveň zásob a znížiť náklady
• zlepšiť prognózovanie a plánovanie predaja s prístupom viac orientovaným na dopyt
• zabrániť krádežiam
2.3 Aké sú možnosti využitia?
Predstavitelia maloobchodu v súčasnosti pracujú na týchto projektoch, ktoré sa stanú praxou počas nasledujúcich troch
rokov:

• riadenie majetku
• riadenie zásob pre textilný a odevný priemysel, zábavný priemysel a spotrebnú elektroniku
• riadenie skladu
• manažment vratných obalov
• monitoring aktivít na podporu predaja
2.4 E xistujú štandardy pre tieto aplikácie alebo pravidlá určené konkrétne pre maloobchod?
Áno, existujú štandardy, ktoré zostavila EPCglobal v spolupráci s koncovými používateľmi. Tieto spoločnosti odporúčajú
implementovať štandardy tak, ako je opísané v tomto dokumente a na stránke: www.epcglobalinc.org/standards
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2.5 Sú dodávatelia, ktorým používanie RFID prinieslo nejaké výhody?
Príklady existujú tam, kde dodávatelia používajú RFID na zlepšenie riadenia majetku a získavanie prehľadu a kontroly v rámci vlastných procesov. Pripravujú sa skúšobné projekty, ktoré majú za cieľ dosiahnuť lepší prehľad medzi dodávateľmi a zákazníkmi v distribučnom reťazci, čím sa zlepší dostupnosť tovaru a zvýši sa spokojnosť zákazníkov.

2.6 Ako môže RFID vylepšiť nakupovanie?
RFID možno využiť na to, aby sa obaly a produkty stali interaktívnejšími. Napríklad pomocou RFID môže spotrebiteľ získať
ďalšie informácie o produkte – zloženie, výživové hodnoty, informácie týkajúce sa bezpečnosti, vysledovateľnosti, atď. RFID
tiež možno použiť na zlepšenie toku produktov do predajní: zlepšiť dostupnosť pre spotrebiteľov a čerstvosť potravín.

2.7 Ktoré dátové štandardy GS1 sú na čo určené?
Odporúčame používať identifikátory GS1. Je to celosvetový systém číslovania a označovania pre identifikáciu obchodných jednotiek (GTIN), logistických alebo prepravných jednotiek (SSCC), lokalít a podnikateľských subjektov (GLN), majetku
a vratných prepravných jednotiek (GRAI, GIAI) atď. GS1 zaručuje jednoznačnú jedinečnosť identifikátorov v otvorených
dodávateľských reťazcoch2. Pre EDI (Electronic Data Interchange, Elektronická výmena údajov) sa odporúča používať GS1
EANCOM3 a detailnú Smernicu pre implementáciu štandardizovaných správ UN/EDIFACT pomocou identifikátorov GS1.
GS1 XML4 schémy sú svetovým jazykom pre efektívny elektronický obchod. EPCIS5 je rozhranie pre zdieľanie dát v rámci
podniku a medzi podnikmi. Toto zdieľanie umožňuje účastníkom EPCglobal Network získavať prehľad o objektoch, ktoré
sú označené GTIN (alebo EPC) v relevantnom obchodnom kontexte.

2.8 Existujú príklady správnej praxe pre používanie EPC Gen2?
„Kuchárka“ EPCglobal pre implementáciu RFID je určená čitateľom, ktorí sú oboznámení s problematikou RFID a majú
v úmysle túto technológiu využívať. Obsahuje informácie od pracovných skupín, ktorých členovia patria k prvým, ktorí
technológiu začali používať. Cieľom je poskytnúť firmám praktické a aktuálne informácie potrebné k príprave pilotných
projektov a samotnej implementácii a využiť tak skúsenosti a znalosti členov EPCglobal.

2.9 Ktoré faktory ovplyvňujú cenu tagov?
Na cenu tagov majú vplyv nasledujúce faktory:
množstvo
tvar tagu (veľkosť, materiál, atď)
kapacita pamäte
vlastnosti a funkcie
výrobca

•
•
•
•
•

V závislosti od vyššie spomínaných faktorov sa cena tagov na trhu pohybuje od 0,10 až 0,25 euro (údaje za rok 2007). Trend
z minulých rokov naznačuje, že cena tagov klesá.
Pre ďalšie informácie kontaktujte GS1 Slovakia alebo viď GS1 General Specifications z januára 2008, Verzia 8.0
Ďalšie informácie na http://www.gs1.org/productssolutions/ecom alebo kontaktujte GS1 Slovakia
4
Ďalšie informácie na http://www.gs1.org/productssolutions/ecom alebo kontaktujte GS1 Slovakia
5
Ďalšie informácie na http://www.epcglobalinc.org/standards/epcis
2
3
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2.10 Existuje nástroj na výpočet návratnosti investícií?
Na internete je dostupných niekoľko kalkulačiek pre výpočet návratnosti investícií.

2.11 Aké sú pravidlá pre používanie rádiových frekvencií v Európe?
Všetky RFID tagy a snímače, ktoré sú dostupné a predávajú sa v Európe musia spĺňať smernice Európskej únie. Bez zhody s
týmito nariadeniami nemožno tieto zariadenia v Európe legálne získať.
Preto možno akýkoľvek systém zakúpený v Európe zaviesť na základe v súčasnosti platných nariadení. Tieto pravidlá umožňujú fungovanie RFID systémov bez zbytočných obmedzení ohľadom výkonu. Vývoj technológií a štandardov, hlavne čo
sa týka UHF systémov, umožnil využiť efektívne využiť aj v súčasnosti limitované rádiové spektrum.
Okrem doteraz dosiahnutých vylepšení existujú iniciatívy a štúdie, ktoré ďalej zdokonaľujú výkon zariadení a rozširujú
spektrum dostupné v Európe. Tieto snahy povedú k ešte lepším budúcim výkonom a lepšej dostupnosti riešení v Európe,
a tým aj k masovému prijatiu technológie.

2.12 Sú centrá alebo laboratóriá, ktoré by otestovali RFID na mojich produktoch?
Šesť európskych EPC laboratórií súhlasilo úzko spolupracovať a vytvorili EPC Lab Network, ktorá podporuje prijatie technológií RFID a EPC v Európe. Viac informácií na: www.gs1eu.org/labs

2.13 Existujú nejaké smernice alebo pravidlá pre používanie RFID?
Odporúčame používať oficiálne smernice, ktoré publikovala organizácia GS1 EPCglobal.
Tieto smernice sú určené na to, aby dopĺňali národnú a medzinárodnú legislatívu a nariadenia, ktoré regulujú ochranu
spotrebiteľov, ochranu súkromia a ďalšie súvisiace otázky. Vychádzajú, a aj naďalej budú vychádzať zo zodpovednosti,
a spotrebiteľom budú poskytovať presné informácie a zaručovať tak možnosť výberu.
S pokračujúcim vývojom EPC a jeho zavádzaním sa budú tieto smernice vyvíjať a zároveň vyjadrovať záväzok voči spotrebiteľom. Dúfame, že ďalší vývoj, vrátane vývoja technológií, nové aplikácie a získané výhody poskytnú viac možností
výberu spotrebiteľom, ale aj firmám, ktoré EPC tagy používajú. Sponzori EPCglobal pokračujú vo svojich snahách v týchto
oblastiach, aby zabezpečili zodpovedný a efektívny vývoj EPC technológie a s ňou súvisiacich smerníc. Tieto môžete nájsť
na: www.epcglobalinc.org/public
GS1 EPCglobal tiež vytvorila stránku určenú pre spotrebiteľa, ktorá vysvetľuje, čo je RFID a EPC a ako tieto technológie pomáhajú firmám, inštitúciám a organizáciám robiť život ľahším a bezpečnejším – inými slovami, lepším.
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2.14 Používame čiarový kód GS1. Ak k nemu pridáme RFID tag, musíme zmeniť
súčasný identifikátor?
Nie, nie je potrebné zmeniť súčasný čiarový kód, ak sa na produkt pridá aj RFID tag. Majiteľ značky je zodpovedný za rozlišovanie medzi tovarom s EPC tagom alebo bez neho, ak dodáva oboje. Zhodné produkty, buď s alebo bez tagu, musia mať
rovnaký GTIN, aby sa zabezpečil hladký priebeh transakcií v distribučnom reťazci.

2.15 Čo sú EPCIS a ako fungujú?
Informačné služby EPC je štandard EPCglobal pre zdieľanie informácií spojených s EPC medzi obchodnými partnermi. EPCIS poskytujú nové možnosti pre vyššiu efektívnosť, bezpečnosť a prehľad v globálnom logistickom reťazci. EPCIS uľahčujú
zber interných dát, ale aj externú výmenu informácií o pohybe a stave tovarov vo fyzickom svete. Firmy si môžu vymieňať
informácie „podané rovnakým jazykom“. EPCIS poskytujú štandardné rozhranie, ktoré umožňuje vývoj podnikových aplikácií s oveľa väčšou citlivosťou pre detail.

Obrázok: Úvod do EPCIS, október 2007, stretnutie EPCglobal JAG, Hong Kong

Využitie EPC dát
aplikáciami
v rámci podniku

Zber EPC dát v rámci
jedného podniku

Dátové
centrum

VÝROBCA
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2.16 Aký druh informácií možno zdieľať?
EPCIS umožňujú výmenu informácií: Čo, Kde, Kedy, a Prečo. Sú to dôležité obchodné informácie, ako čas, umiestnenie,
zloženie a obchodnú operáciu každej udalosti, ktorá vznikne v logistickom reťazci počas životného cyklu produktu. Aj keď
sú EPCIS integrálnou súčasťou EPCglobal Network, líšia sa od základných komponentov v spodných vrstvách architektúry
v troch kľúčových aspektoch:
1.	EPCIS sa zaoberajú vyslovene historickými dátami (na rozdiel od súčasných dát). Nižšie vrstvy architektúry sa
orientujú výhradne na spracovanie dát v reálnom čase.
2.	EPCIS sa často zaoberajú nielen samotným sledovaním EPC, ale tiež v kontexte, ktorý predstavuje prepojenie
na fyzický svet a konkrétne kroky v operatívnych alebo analytických obchodných procesoch. Spodné vrstvy sú
vo svojej podstate viac pozorovacie.
3.	EPCIS fungujú v podnikových prostrediach na úrovni, ktorá je oveľa rôznorodejšia a mnohotvárnejšia. Je to
hlavne kvôli potrebe zdieľať EPCIS dáta medzi firmami, ktoré majú pre podobné úlohy rôzne riešenia.
Vo všeobecnosti spracovávajú EPCIS dva druhy dát: údaje o pohybe tovaru a master dáta. Údaje o pohybe tovaru vznikajú
pri obchodných operáciách, a zachytáva ich EPCIS Capture Interface a prístup k nim umožňujú EPCIS Query Interfaces.
Master data sú dodatočné dáta, ktoré poskytujú nevyhnutný kontext pre interpretáciu údajov o pohybe tovaru. Ich vyhľadávanie umožňuje EPCIS Query Control Interface, ale prostriedky, ktorými master dáta vstupujú do systému nie sú obsiahnuté v špecifikácii EPCIS1.0.

2.17 Môžu EPCIS nahradiť EDI?
Nie. Štandard EPCIS poskytuje spôsob na zdieľanie detailných informácií vo veľkých objemoch o udalostiach a stave medzi
spolupracujúcimi partnermi. EPCIS neošetruje informácie týkajúce sa nákupu, plánovania, zjednávania ceny, fakturovania
atď., ktoré sa v obchodných transakciách medzi dvoma stranami vymieňajú spravidla cez EDI.

2.18 Mala by firma implementovať štandardy GS1 a EPCglobal?
Autori tohto dokumentu odporúčajú používať štandardy GS1 EPCglobal, a preto sa stať členmi organizácie. Predpokladom
na vytvorenie EPC čísla je byť členom EPCglobal.

2.19 Aký je proces pre synchronizáciu dát medzi obchodnými partnermi? (zmeny
produktu, nové produkty, riešenie nezhôd)
Globálna sieť na synchronizáciu údajov (GDSN) umožňuje riadenie informácií o produktoch. Niektoré príklady sú popis
produktov, rozmery obalov, GTIN údaje, váha atď. EPC dáta súvisia s fyzickým tokom tovaru počas jeho životného cyklu.
Spojenie medzi týmito dvoma svetmi je identifikačné číslo produktu, GTIN alebo EPC. Zavedenie EPCIS neovplyvňuje princípy synchronizácie.
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2.20 Kto by mal snímať moje dáta a ktoré dáta?
Dohoda o spolupráci medzi obchodnými partnermi bude definovať prístupové práva ku konkrétnym dátam. Firma by
mala prispôsobiť svoju EPCIS databázu pre zaznamenávanie obchodných transakcií z Middleware, ktorý cez internetové
služby integruje EPCIS databázu do architektúry podniku, a umožňuje tak obchodným partnerom vyhľadávať dáta v EPCIS
databáze. Aby bol prístup k dátam bezpečný, existujú dve formy zabezpečenia, ktoré sú bližšie opísané v špecifikácii EPCIS
– autentifikácia a autorizácia.

2.21 Ako by malo byť v sprievodke zobrazené číslo EPC spolu s SGTIN a SSCC?
GS1 Germany a príslušné národné inštitúcie vyvinuli odporúčanie pre používanie SGTIN a SSCC v rámci EANCOM DESADV.
Príslušné kódy už boli predložené a schválené na GS1 GSMP. V súčasnosti sa pracuje na tom, aby bol dokument schválený
na celosvetovej úrovni, a tým sa zabezpečilo, aby používateľské firmy komunikovali SGTIN a SSCC v EANCOM DESADV po
celom svete rovnako.

3. Skratky
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DESADV

Despatch advice

Dodací list

EANCOM

EAN Communication

EAN komunikácia

EDI

Electronic Data Interchange

Elektronická výmena údajov

EDIFACT

Electronic Data Interchange
for Administration, Commerce
and Transport

Elektronická výmena údajov pre administratívu,
obchod a prepravu

EPC

Electronic Product Code

Elektronický produktový kód

EPCIS

EPC Information Services

EPC Informačné služby

GIAI

Global Individual Asset Identifier

Globálne identifikačné číslo pre označovanie
majetku

GLN

Global Location Number

Globálne lokačné číslo

GTIN

Global Trade Item Number

Globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky

GRAI

Global Returnable Asset Identifier

Globálne identifikačné číslo pre vratné obaly

GSMP

Global Standards Management
Process

Globálny proces tvorby štandardov

JAG

Joint Action Group

Pracovná skupina EPCglobal

ROI

Return On Investment

Návratnosť investícií

RTI

Reusable Transport Item

Vratná prepravná jednotka

SGTIN

Serialized Global Trade Item
Number

Serializované globálne identifikačné číslo
obchodnej jednotky

SSCC

Serialized Shipping Container
Code

Identifikačné číslo prepravnej jednotky

4. Ďalšie zdroje
Auto-ID laboratóriá		
GS1				
GS1 EPCglobal		
GS1 v Európe			
obchodná skupina METRO

www.autoidlabs.org
www.gs1.org
www.epcglobalinc.org
www.gs1eu.org
www.metro-link.com

5. Autori a prispievatelia
Radi by sme poďakovali všetkým autorom a prispievateľom za ich pomoc pri tvorbe tohto dokumentu.
Meno 				

Spoločnosť			

Úloha

Pierre Blanc			
Rainer Demsar		
Volker Heidorn		
Dirk Heyman			
Bruno Julien			
Stephane Pique		
Jorg Pretzel			
Jorg Sandlohken		
Eugen Sehorz			
David Sheldon		
Karl van der Spiegel		
Gerd Wolfram			

Carrefour			
Henkel				
Kraft International			
P&G				
GS1 France			
GS1 in Europe			
GS1 Germany			
Rewe Group			
GS1 Austria			
Nestle				
GS1				
MGI Metro Group			

autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
editor
autor
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010 08 Žilina
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