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Počet členov EAN SLOVAKIA
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... vývoj počtu členov združenia EAN SLOVAKIA od 1. júna 1993 do 31. decembra 2000
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Pravidelné stretnutie manažérov členských organizácií
EAN sa uskutočnilo v tomto roku v dňoch 12. - 16. februára 2001 v Bruseli. Stretnutie bolo zvláštne tým, že nikto neprezentoval hotové projekty, ale účastníci ich sami navrhovali. Hlavnými témami boli: analýza súčasného stavu členských organizácií EAN, možnosti rozvoja, negatívne vplyvy na rozvoj, perspektíva globálnych
riešení a iné.

1794

1500
1245

1000
836

447

448

475
407

401
182

233

1993

21

1994

327

216

189
51

0
1.6.1993

582

594

500

1995

1996

123

45

38

13

1997

1998

1999

2000

EAN SLOVAKIA
Vás pozýva na konferenciu
Združenie EAN SLOVAKIA usporiadalo
doteraz každý rok v
polovici apríla valné zhromaždenie členov združenia. Na valnom zhromaždení sme členov
informovali o hospodárení
združenia a tiež o novinkách v
systéme EAN•UCC. V minulom roku sa však prijalo uznesenie, že nasledujúce valné zhromaždenie bude až o dva roky.
Technický rozvoj napreduje veľmi rýchlo a k dispozícií sú stále
nové technológie a preto sme sa
rozhodli vzniknutú medzeru využiť a oboznámiť našich členov
s úspešnými projektmi prostred-

níctvom konferencie s názvom
Čiarový kód EAN - Globálny jazyk obchodu.
Na úvod konferencie odznie príspevok Ing. Evy Szabóovej, generálnej riaditeľky sekcie vnútorného obchodu a ochrany
spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR na tému „Zmeny
v maloobchode na Slovensku“.
Generálny riaditeľ Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a.s.
RNDr. Rudolf Požgay, CSc. bude informovať o vplyve elektronického podpisu na zmenu komunikácie medzi obchodom,
výrobou a štátnou správou.
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editoriál

2444

Pri organizovaní konferencie
úzko spolupracujeme s našimi
technickými členmi, príspevky
ktorých sa dotýkajú rôznych oblastí, ale všetky majú jedno spoločné: čiarový kód EAN a jednoznačná identifikácia.
Spoločnosť Kodys Slovensko, s.r.o.
sa bude zaoberať problematikou
kvality tlače čiarového kódu,
ELAS, s.r.o. sa bude venovať využitiu informácie o hmotnosti
pri logistických operáciách.
Prenostný terminál PSION nám
predstaví VECTRA, s.r.o. a niečo o zbere dát pomocou rádiofrekvenčných snímačov sa do-

zvieme od spoločnosti BARTECH Slovakia, s.r.o. Spoločnosti VARIAS Group, a.s. a
GTSystems, s.r.o. sa budú zaoberať problematikou komunikácie a prenosu údajov.
Ak rozmýšľate o tom, ako zmeniť chod vašej spoločnosti tak,
aby bol čo najefektívnejší, potom si nenechajte ujsť príležitosť stretnúť sa s odborníkmi,
oboznámiť sa s novými technológiami a úspešnými projektmi
na konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 27. marca 2001 na
Mestskom úrade v Žiline.
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Pri každom pracovnom zasadnutí boli účastníci rozdelení do pracovných skupín tak, aby v pracovnej skupine bol najviac jeden zástupca z jednej krajiny. Vytvorené projekty potom tvorcovia spolu s ostatnými
manažérmi vyhodnotili. Množstvo navrhnutých projektov s vyhodnotením sa tak
stalo veľkou databankou nápadov ako zlepšiť prácu EAN od používateľov na lokálnej úrovni cez medzinárodné obchodné spoločnosti až po globálne riešenia
EAN•UCC. Udialo sa to vďaka aktivite nového prezidenta EAN International
pána Lauriho Wilsona z Austrálie.
Veľa projektov potrebuje samozrejme aj veľa peňazí. Z dostupných údajov sa preukázalo, že malé krajiny ako sme aj my, platia väčší podiel z príspevkov svojich
členov ako veľké krajiny. Nasledujúce valné zhromaždenie by malo v tejto oblasti priniesť zmenu, aby sa malým krajinám vyšlo viac v ústrety nielen nižšími príspevkami, ale aj novými podpornými programami.
Chceme sa na túto situáciu pripraviť a preto potrebujeme poznať aj váš názor. Dúfame, že nám pomôžete a pošlete nám vyplnený priložený dotazník.

Normy

LOKAČNÉ ČÍSLO nevyhnutná súčasť elektronickej
komunikácie

GEPIR - www.gepir.org
NORMY - k čiarovému kódovaniu
VÝVOJ ČLENOV - graficky
KUPÓNY UŽ AJ NA
SLOVENSKU - na slovenský trh
vstupuje spoločnosť BOND, s.r.o.

ČIAROVÉ KÓDY EAN
A ISO 9000
KONFERENCIA - Čiarový kód
EAN - Globálny jazyk obchodu

... v decembri 2000 boli do slovenskej normalizačnej sústavy zaradené
štyri normy z oblasti čiarového kódovania

Často sa stretávame s
tým, že čiarové kódy
nie je možné z rôznych príčin na prvýkrát zosnímať. Niekedy je príčinou nekvalitná tlač čiarového kódu inokedy nekvalitný snímač. Existujú
však technické normy, ktoré
presne definujú úroveň kvality
čiarových kódov, tlačiarní a snímačov čiarových kódov.

Združenie EAN SLOVAKIA sa
podieľa na preberaní týchto
technických noriem z oblasti čiarového kódovania v slovenskom
jazyku. V decembri 2000 boli do
slovenskej normalizačnej sústavy zaradené ďalšie štyri normy z
oblasti čiarového kódovania:

STN EN 1556 - Terminológia,
STN EN 1573 - Medziodvetvová
prepravná etiketa,
STN EN 1635 - Špecifikácie skúšok. Symbol čiarového kódu,
STN P ENV 12646 - Špecifikácie skúšok pre snímače a dekódovače čiarových kódov.

V súčasnosti je v slovenskej normalizačnej sústave zaradených
10 európskych technických noriem z oblasti čiarového kódovania a v budúcich rokoch plánujeme zaradiť ďalšie.
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systém EAN•UCC

GEPIR

Čiarové kódy EAN a ISO 9000

... otvorte si stránku http://www.gepir.org

V augustovom čísle
nášho časopisu sme
vám predstavili medzinárodný adresár používateľov
systému EAN•UCC - GEPIR,
ktorý slúži na vyhľadávanie
kontaktných údajov na potenciálnych obchodných partnerov
pomocou EAN čísla výrobku alebo časti názvu spoločnosti.
... počet účastníkov rastie
Na začiatku roka 2000 obsahoval GEPIR len databázy Francúzska a Švajčiarska. Postupne

sa k nim začali pridávať ďalšie
krajiny. Združenie EAN SLOVAKIA sprístupnilo prostredníctvom GEPIRu databázu svojich členov 17. marca 2000. Ku
koncu minulého roka sa počet
krajín, ktoré sprístupňujú svoju
databázu cez GEPIR rozšíril až
na trinásť. V GEPIRE dnes nájdete kontakty na spoločnosti,
ktorých EAN čísla výrobkov začínajú prefixami: 30 - 37 Francúzsko; 385 Chorvátsko; 400 440 Nemecko; 460 - 469 Rusko;

474 Estónsko; 50 Veľká Británia; 599 Maďarsko; 73 Švédsko;
76 Švajčiarsko; 770 Kolumbia;
858 Slovensko; 87 Holandsko;
90 - 91 Rakúsko.

...zvyšovanie kvality a konkurencieschopnosti slovenských výrobkov
šich členov vyhľadávajú najmä
susedia z Maďarska, Česka a
Rakúska, ale najviac požiadaviek sme zaznamenali z Ruska.

... štatistika
Od marca 2000
odpovedal GEPIR
na 1355 požiadaviek o zistenie kontaktov na slovenských výrobcov.
Kontakty na na-

Kupóny už aj na Slovensku
... s cieľom podporiť slovenských výrobcov a osloviť čo najširší okruh spotrebiteľov
vstupuje na slovenský trh spoločnosť BOND, s.r.o.
KTO JE BOND, s.r.o.
BOND, s.r.o. je profesionálnou agentúrou,
ktorej hlavným zameraním je
kupónová propagácia a manažment. Hlavným zámerom spoločnosti je vybudovať na Slovensku kvalitne fungujúci systém
kupónovej propagácie, zabezpečiť dodržiavanie noriem kupónového priemyslu platných
vo svete a najmä ponúknuť slovenským výrobcom novú efektívnejšiu formu oslovenia spotrebiteľa. V tejto súvislosti úzko
spolupracuje s Asociáciou kupónových profesionálov ACP v
USA a kanadskou organizáciou
CESO.
Vydávame vlastné kupónové letáky, časopisy, kupónové knižky
a reklamu na internetovej stránke www.kupony.sk, kde sú kupóny dostupné.
ČO SÚ TO KUPÓNY
Kupónový marketing je najúčinnejším prostriedkom podpory
predaja. V USA, Kanade, Francúzsku, Taliansku či vo Veľkej
Británii sa kupóny využívajú už
od roku 1894. V roku 1999 bolo v USA vydaných vyše 3,6 bilióna kupónov, ktoré využíva
viac ako 90% domácností.
Cieľom kupónov je motivovať
spotrebiteľa ku kúpe konkrétneho výrobku za zníženú cenu.

Podmienkou je predloženie kupónu pri kúpe.
Papierový kupón nahrádzajúci
peniaze je prostriedkom reklamnej zbrane každého výrobcu,
maloobchodníka či distributéra. Pôsobí na výber obchodnej
značky, má priamy vplyv na
spotrebiteľa. Ľudia si pri nákupoch želajú ušetriť peniaze, kupónom ich na rozdiel od prečiarknutých cien v propagačných materiáloch oslovíte. Podľa prieskumov Promotion Decision, INC v USA, kupónom získavate trhový podiel na úkor
konkurencie a zvýšite svoj predaj úmerne k vynaloženým propagačným prostriedkom o 50 270%. Podmienkou je dodržiavanie všeobecných svetových
noriem kupónového priemyslu.
SLUŽBY
BOND, s.r.o. vytvára pre klientov kupónový program, poskytuje konzultačné expertízy, zabezpečuje distribúciu kupónov,
graficky spracuje kupóny, ktoré
budú zabezpečené čiarkovým
kódom pre elektronické snímanie, zabezpečí, aby kupón obsahoval všetky potrebné náležitosti a spĺňal tým potrebné svetové
normy, komunikuje s obchodnými sieťami a maloobchodmi,
koordinuje komunikáciu medzi
výrobcom a obchodom, vyhotovuje aktuálne a presné zoznamy
kupónov s príslušnými kódmi,

globálny jazyk obchodu
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ktoré budú dodávané po každej
aktualizácii do obchodov, kupóny sú overované, platné, proces
kontrolovania zabezpečí klientovi konečnú kvalitu a úplnosť.
Okrem toho poskytuje všetky
dodatkové reklamné činnosti a
podpory predaja (nákup inzertnej plochy v médiách, PR podpory, plánovanie kampaní, ochutnávky, školenia, organizuje
športové a kultúrne akcie, tlačové konferencie, vypracuje tlačové správy a pod.)
Kupónová propagácia nie je určená len pre veľkých výrobcov,
vzťahuje sa na každého výrobcu,
obchodníka či poskytovateľa služieb (reštaurácie, autoservisy,
kaderníctva, fitness centrá a
pod.), nezávisle od veľkosti.
Stačí len vystrihnúť kupón z časopisu Kupóny, našich letákov
alebo si kupón vytlačiť na internetovej stránke www.kupony.sk,
predložiť ich pri platení v uvedených obchodoch.

BOND, s.r.o. vytvára databázu
slovenských a zahraničných výrobcov, obchodníkov a poskytovateľov služieb, ktorá bude dostupná na internete. Taktiež vám
ponúkame možnosť inzercie v
našich časopisoch a na internete. Ak potrebujete zvýšiť svoj odbyt, udržať či prilákať zákazníkov a neviete si rady, sme tu, aby
sme vám pomohli.
Ak máte záujem o naše služby,
prípadne sa chcete stať súčasťou
databázy firiem na internete,
kontaktujte nás prosím na tel.
/fax. čísle 07/ 62520602 alebo
0903 766 200. E-mail: razova@inMail.sk alebo razova@gtinet.sk
Radi Vám tiež poskytneme akékoľvek informácie ohľadne kupónového priemyslu a zapojenia sa
do programu.

BOND, s.r.o

V posledných rokoch
aj výrobcovia na Slovensku používajú systémy riadenia kvality podľa ISO
9000 a dávajú si tieto systémy
certifikovať. Cerifikačná organizácia požadovala napr. aj od
spoločnosti TENTO a. s. Žilina,
aby táto doplnila svoju vstupnú
kontrolu aj o kontrolu kvality
tlače čiarových kódov na obalových fóliách, nakupovaných u
externých dodávateľov. V spolupráci s EAN SLOVAKIA si spo-

ločnosť TENTO a. s. preto v
roku 2000 zakúpila potrebný
kvalitný kontrolný prístroj (konkrétne AXICON PC 6015) a po
zaškolení obsluhy, bez ďalších
nárokov na rozšírenie počtu
pracovníkov oddelenia riadenia
kvality, si s jeho pomocou vykonáva vstupnú kontrolu čiarových kódov na obalových fóliách, ktoré používa pre balenie
svojich výrobkov. Od začatia
meraní dodaných fólií v
VII/2000 nebola z dôvodu ne-

kvalitnej tlače čiarového kódu
uplatnená ani jedna reklamácia.
Zverejnenie informácie, že do
systému riadenia kvality podľa
ISO bola zaradená aj kontrola
čiarových kódov EAN, spôsobila ešte aj ďalší pozitívny fakt:
Jeden z významných dodávateľov obalových fólií (súčasne aj
technický člen EAN SLOVAKIA) začal dodávať fólie aj s
protokolom o meraní kvality
čiarových kódov EAN. Máme
informácie, že aj ďalší technickí

členovia začínajú čiarové kódy,
ktoré vyrábajú pre našich členov, kontrolovať takýmito vysokokvalitnými kontrolnými prístrojmi a v tomto smere ešte
viac pomáhajú celkovému zvyšovaniu kvality a konkurencieschopnosti slovenských výrobkov.

Ing. Dušan Oktavec
EAN SLOVAKIA

Lokačné číslo
... nevyhnutná súčasť elektronickej komunikácie
Obchodné spoločnosti, ktoré vstúpili na náš
trh z vyspelejších
krajín sa snažia na Slovensku
zaviesť technológie, ktoré využívali vo svojich materských krajinách. Jednou z takýchto technológií je elektronická výmena
dokumentov - EDI.
V začiatkoch bolo EDI určené
len pre veľké spoločnosti, ale
dnes existuje v niekoľkých podobách aby ho mohli využívať
aj malé a stredné spoločnosti.
Prostredníctvom EDI si obchodní partneri vymieňajú všetky dokumenty, ktoré sú potrebné na uskutočnenie každej bežnej obchodnej transakcie.
Elektronickú
komunikáciu
(EDI) využívajú spoločnosti
najmä preto, že je rýchla, spoľahlivá a takmer bezchybná.
Ak sa rozhodnete komunikovať
s vašim obchodným partnerom
elektronicky, budete potrebovať
„elektronickú adresu“. Ako „elektronická adresa“ sa používa
lokačné číslo EAN. Je to jedno-

značné trinásťmiestne číslo, pod ktorým
sa skrýva adresa sídla spoločnosti alebo
konkrétne miesto
ako napríklad regál
alebo rampa. Lokačné číslo môžete zobraziť čiarovým kódom UCC/EAN-128.
Každý člen združenia EAN SLOVAKIA má pridelené
minimálne jedno lokačné číslo EAN,
pod ktorým sa skrýva adresa sídla spoločnosti. Lokačné
číslo EAN nájdete
na prvom rozhodnutí o pridelených číslach. Ak budete potrebovať prideliť ďalšie lokačné čísla, alebo nenájdete tie,
čo Vám boli pridelené, kontaktujte EAN
SLOVAKIA.

