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Systém EAN•UCC - veľkoobchod

marec

... ako správne označiť veľkoobchodné balenie
Kódy ITF-14 sa nevyužívajú až v takej veľkej miere ako kódy
EAN-13 a to najmä z toho dôvodu, že sú určené len pre veľkoobchodný predaj. Používanie
kódov ITF-14 má niekoľko vý-

-13 sa skladjú zo štyroch šírok
čiar a medzier kód ITF-14 sa
skladá len z dvoch. Táto vlastnosť umožňuje tlač aj na menej
kvalitný materiál ako je napríklad kartón. Pre symbol čiarového kódu ITF-14 je charakte-

ristický aj rámik, ktorý ho ohraničuje. Jeho úlohou je rovnomerne rozložiť tlak tlačovej hlavy a tým zabezpečiť vyššiu kvalitu tlače.

oberáme na našich školeniach
a v prípade potreby môžete používanie tohoto kódu konzultovať so zamestnancami združenia EAN SLOVAKIA.

Používaním kódov ITF-14 sa za-

prinášame

editoriál
Vážení členovia združenia,

číslo výrobku

kontrolná číslica
logistická premenná

číslo výrobku

kontrolná číslica

hod a jeho existenciu ocenia
najmä výrobcovia a distributéri,
ktorí na označenie širokého sortimentu výrobkov potrebujú veľké množstvo EAN čísel. Okrem
toho, ak každý druh výrobku zabalia do veľkoobchodného balenia počet potrebných EAN čísel sa zdvojnásobí.
Výhoda kódu ITF-14 spočíva v
takzvanej logistickej premennej. Vďaka nej sa dá z jedného
EAN kódu vytvoriť ďalších 10
jednoznačných štrnásťmiestnych čísel. (Pravidlá na základe
ktorých môžeme logistickú premennú využívať nájdete v Manuáli pre používateľov systému
EAN•UCC, v informačnej brožúre Označovanie prepravných jednotiek kódom ITF-14 alebo na
našej stránke www.ean.sk.) V
praxi je to takto: číslo EAN-13
prideľujeme výrobkom, ktoré sa
predávajú konečnému spotrebiteľovi a ich väčším baleniam
(displej, kartón, atď.) prideľujeme kód ITF-14.
Ďalšia výhoda tohoto kódu je
nenáročnosť na kvalitu tlače.
Zatiaľ čo kódy EAN-8 a EAN -
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ZÁLOHA EAN ÚDAJOV

veľmi milo ste nás prekvapili. Na začiatku roku sme od Vás
dostali prekvapujúco veľké množstvo pozdravov a prianí do
nového roku 2002. Veľmi nás to potešilo. Ak si to správne
vysvetľujeme, tak ste s našou prácou spokojní. Veľmi nás to
zaväzuje a budeme sa snažiť Vašu dôveru nesklamať.
Veľmi nám záleží na vašej mienke a preto budeme nové projekty a zmeny v našej práci konzultovať prostredníctvom dotazníkov. EAN International zmenil svoju organizačnú
štruktúru a systém práce. Samozrejme sa to dotkne aj nás.
V tomto roku budeme pripravovať podmienky na prispôsobenie sa novým požiadavkám. Budeme veľmi potrebovať Váš názor. Prvýkrát to bude na valnom zhromaždení
16. apríla 2002 v Žiline.
Budeme veľmi radi, ak sa nás zíde čo najviac a my sa dozvieme Vaše názory, Vy zasa
naše plány.

- EAN čísla výrobkov a ich názvy
v našej databáze

ePAY
- integrácia e-obchodov a platieb
SYSTÉM EAN•UCC
- ako správne označiť
veľkoobchodné balenie

Dovidenia na valnom zhromaždení.
Miroslav Štaffen
riaditeľ

Pozvánka na
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
16. apríla 2002 o 9.00 hod.
zasadačka Mestského úradu Žilina

Záloha EAN údajov
... bezplatne na serveri združenia EAN SLOVAKIA
V EAN SLOVAKIA
vedieme presnú evidenciu pridelených
EAN čísel. Najpresnejšie údaje
máme o kódoch EAN-8 a kódoch pre výrobky s premenlivou hmotnosťou, pretože sa prideľujú jednotlivo. V prípade kódov EAN-13 je to o niečo komplikovanejšie, pretože v čase pridelenia rozsahu ešte nie je zná-

me, akým výrobkom budú EAN
čísla pridelené.
O kódoch EAN-13 v databáze
povinne vedieme len údaj o pridelenom rozsahu. Náš systém
však umožňuje aj podrobnú evidenciu jednotlivých EAN kódov
s názvami výrobkov. Databáza
kódov EAN-13 v súčasnosti obsahuje údaje takmer o 30 000
výrobkoch.
Každý náš člen má možnosť umiestniť EAN číslo a k nemu
prislúchajúci názov výrobku do
našej databázy. Stačí ak nám
poštou, faxom alebo e-mailom
pošle zoznam existujúcich vý-

robkov s EAN číslom výrobku
a my sa postaráme o archiváciu
týchto údajov. Pri rozšírení produkcie stačí priebežne posielať
údaje o ďalších použitých EAN
kódoch.
Úlohou tejto bezplatnej služby
je zabezpečiť jednoznačnosť
pridelených čísel, ktoré sú základom systému EAN•UCC.
V EAN SLOVAKIA zabezpečíme aby nami pridelené čísla boli jednoznačné a vašou úlohou
je zabezpečiť jednoznačnosť čísel v rámci rozsahu ktorým disponujete.
Ak váš systém napadne naprí-

klad vírus a všetky dáta sa vám
stratia, potom bude obtiažne
dopátrať sa použitých EAN kódov, najmä ak je vaša produkcia
široká. Stáva sa, že naši členovia od nás žiadajú údaje o číslach, ktoré pridelili jednotlivým
výrobkom. Takéto údaje im
však vieme poskytnúť len vtedy,
ak sme od nich v minulosti obdržali vyplnený zoznam výrobkov.
Našu databázu používajú nadnárodné obchodné reťazce, ale
aj významní domáci obchodníci. Aj to je jeden dôvod, prečo
je dobé mať údaje o svojich výrobkoch v uvedenej databáze.
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systém EAN•UCC
ePay - integrácia e-obchodov a platieb
... pre akýkoľvek subjekt ponúkajúci tovar alebo službu cez internet
Trendy vývoja
obchodu v Európe
Hoci pravidlá a rozsah používania Internetu nie sú predmetom
predvstupových rokovaní s Európskou úniou, ignorovať rýchly rozvoj a zavádzanie počítačových sietí do obchodovania v
rozvinutých ekonomikách si nemôžeme dovoliť. Nákupy cez
Internet sa v týchto krajinách
stávajú štandardom. Nejedná sa
iba o nákup spotrebného tovaru
koncovým užívateľom. „E-biznis, to je skutočnosť, že americké automobilky dokážu vďaka
dokonalému prepojeniu dodávateľských reťazcov radikálne

skrátiť dobu obratu zásob, vyrábať lacnejšie a tvrdo tak zaútočiť na japonskú konkurenciu“
(E-byznys, príloha časopisu
Softwarové noviny). Možnosť
rýchleho prístupu k informáciám ekonomického charakteru
cez internet umožňuje efektívne
riadiť výrobu, zásoby, ceny tovarov a služieb v celosvetovom
rozsahu a tým sa približovať ku
„kapitalizmu bez trenia“, ako
tento ideálny trh vo svojej knihe
Informačné diaľnice nazval Bill
Gates. Vo vyspelých krajinách
sveta už dnes tvorí e-biznis vysoké percento všetkých obchodov, pričom tieto ukazovatele
stále rastú.

Aj na Slovensku sa dá predpokladať tento trend. Na internete
je možné stretnúť sa s ponukami rôzneho tovaru a služieb,
pričom nejde iba o reklamu, či
uverejnenie katalógu. Mnohé
obchody ponúkajú možnosť objednať si tovar priamo na
webovskej stránke obchodu. S
vývinom nakupovania cez internet sa vynorila otázka, ako bezpečne realizovať platbu a zaručiť dodávku tovaru, resp. služby
v čo najkratšom čase.
Integráciu elektronického obchodu s platbou za dodávku tovaru, resp. služby, umožňuje
platobný portál ePay. Služby
portálu ponúka Bankové zúčto-

vacie centrum Slovenska, a. s.
(BZCS), ktoré už deväť rokov
spoľahlivo a bezpečne realizuje
medzibankový bezhotovostný
platobný styk na slovenskom finančnom trhu v bezpapierovej
forme (teda v elektronickej podobe). Službou portálu ePay
BZCS vstupuje ako efektívny
sprostredkovateľ do oblasti komunikácie bánk s klientami.
Portál ePay umožňuje kupujúcemu na jednej strane zaslať príkaz na úhradu za objednaný tovar a obchodníkovi na strane
druhej zaručuje zúčtovanie platby za tovar v prospech jeho účtu neodkladným bezhotovostným prevodom.

globálny jazyk obchodu

február

Modely elektronických
obchodných transakcií
V závislosti od subjektov vstupujúcich do obchodnej transakcie môžeme popísať 4 základné
modely obchodov. Obchodným
modelom B2C (business-to-customer) sa spravidla myslí predaj
zo strany dodávateľských firiem
koncovým zákazníkom (napr.
známy obchod s knihami na
stránke Amazon.com). Model
C2C (customer-to-customer)
predstavuje aukciu, kde sa predáva a nakupuje za zmluvné ceny. Model C2B (customer-to-business) spočíva v ponuke ceny
zo strany zákazníka, za ktorú je

ochotný prijať tovar, či službu.
Sieť distributérov zvažuje, či za
túto cenu uzatvoria so zákazníkom obchod. Tento model sa

využíva napr. pri predaji leteniek. Významné obchodné príležitosti sa otvárajú v oblasti obchodov B2B (business-to-business). Firmy spravidla bývajú
vybavené technicky lepšie ako
koncoví užívatelia. Majú motiváciu investovať do rozvoja svojich informačných systémov,
čím sa pre ne obchodovanie cez
internet stáva prístupné a pohodlné.
Čo je ePay ?
V súčasnosti zaužívané služby
homebanking, internetbanking
zabezpečujú odosielanie platobných príkazov do banky cez internet. Platobný portál ePay
však ponúka viac: integruje platobné činnosti s obchodnými.
Evidencia objednávok a k nim
zasielaných platieb v databáze
portálu poskytuje kupujúcemu
aj obchodníkovi jednoduchý
prehľad finančných tokov (cash
flow). Platobný portál zabezpečí potvrdenie realizácie platby
pre kupujúceho aj pre obchodníka. Princíp neodvolateľnosti
potvrdenej platby umožní obchodníkovi okrem precizácie
cash flow začať expedíciu objednaného tovaru bezprostredne po prijatí potvrdenia. Tým sa
výrazne môže skrátiť doba dodávky tovaru kupujúcemu a zefektívniť skladové hospodárstvo
obchodníka. Nakupovanie s využitím portálu teda znamená
úsporu času, ľudských zdrojov a
v konečnom dôsledku aj nákladov. Vysoký stupeň bezpečnosti
platobného portálu ePay poskytuje dostatočné záruky pre rea-

lizáciu platieb akýchkoľvek objemov. Tieto, ako I ďalšie prednosti portálu ePay, ponúkajú široké možnosti pre rozvoj obchodovania cez Internet, osobitne pre model B2B.
Architektúra
a funkcionalita
platobného portálu
ePay predstavuje službu, ktorá
zabezpečuje prepojenie a komunikáciu všetkých účastníkov,
t. j. kupujúceho, obchodníka a
banky. Zaradenie subjektu do
systému je možné s minimálnymi počiatočnými investíciami.
Na strane banky a obchodníka
sa požaduje iba implementácia
prepojenia vnútorného informačného systému na systém
platobného portálu. ePay je okamžite dostupným riešením
pre realizáciu platieb za tovar,
alebo služby, v internetovských
obchodoch prostredníctvom
portálu - jediného modulu pre
všetkých účastníkov transakcie.
Pre zaradené subjekty je prehľadným a jednoduchým nástrojom na realizáciu obchodnej
transakcie .
Zaradenie subjektu do platobného portálu je bezplatnou službou. Systém ePay v nepretržitej
prevádzke vykonáva požadované funkcie a poskytuje potrebné
informácie pre všetkých účastníkov.
Platobný portál ePay využíva
bezpečnostné mechanizmy na
báze PKI (Public Key Infrastructure - elektronických podpisov a certifikátov). Funkciu
tretej nezávislej strany, ktorá
certifikuje verejné kľúče potrebné na overovanie elektronických podpisov, plní Certifikačná autorita.
Obchodníkom v systéme ePay
sa môže stať ktorýkoľvek subjekt ponúkajúci tovar alebo
služby na internete. Stačí, aby
jeho softvér umožnil kupujúcemu vytvoriť objednávku, v ktorej je naviazaný odkaz na systém ePay. Obchodník musí požiadať o registráciu v portáli
ePay.
Kupujúcim môže byť fyzická aj
právnická osoba, ktorá nakupuje u obchodníka prostredníctvom internetovského obchodu.

Kupujúci má zriadený účet v
banke, ktorá je zapojená v systéme ePay (banka kupujúceho),
a je v systéme ePay registrovaný.
Platba sa uskutočňuje štandardne - vnútrobankovým zúčtovaním alebo bezhotovostným prevodom medzi bankou kupujúceho a bankou obchodníka. Príkaz na úhradu zaslaný do portálu nemusí byť viazaný na objednávku. Platobný portál ePay
umožňuje subjektom registrovaným na úrovni kupujúceho vystaviť príkaz na úhradu po prihlásení sa priamo do portálu.
Obchodná operácia
v systéme ePay
1. Kupujúcemu s otvoreným účtom v banke umožňujúcej
platbu portálom ePay aplikácia obchodníka potvrdí údaje
objednávky pripojením elektronického podpisu a presmeruje kupujúceho na internetovú adresu portálu ePay.
2. Potvrdené údaje objednávky
sú odoslané do portálu.
3. Platobný portál ponúkne kupujúcemu vyplnenú objednávku a príkaz na úhradu s
vyplnenými údajmi o platbe
viazanej na objednávku. Kupujúci zvolí číslo účtu, z ktorého chce platbu uhradiť,
podpíše príkaz na úhradu aj
objednávku a odošle ich do
portálu.
4. Portál odošle príkaz na úhradu chráneným kanálom do
banky kupujúceho.
5. Banka overí možnosť realizácie platby a odošle do systému ePay debetné avízo o vykonaní, resp. nevykonaní

platby, pričom sa prísne dodržiava Zákon o ochrane osobných údajov.
6. Portál zabezpečí zaslanie informácie o prijatí debetného
avíza elektronickou poštou
obchodníkovi aj kupujúcemu.
Banka bezodkladne realizuje
platbu bezhotovostným prevodom v prospech účtu obchodníka.
Bezpečnosť a ochrana
údajov
Platobný portál ePay zodpovedá normám bezpečnosti ISO/IEC
17799 a metodológie COBIT.
- Prenášané dáta sú zabezpečené šifrovacími algoritmami.
- Riešenie systému je v súlade
so všetkými požiadavkami
návrhu Zákona o elektronickom podpise. Využitie mechanizmu PKI zabezpečuje
chránený a podľa úrovne registrácie užívateľa selektovaný prístup do systému, celistvosť prenášaných dokumentov, ako aj neodvolateľnosť odoslaných dokladov (objednávka, PAYORD, DEBADV).
- Samotné umiestnenie servera
v zabezpečených priestoroch
BZCS je dôležitým stupňom
ochrany portálu. Prístup k
modulom platobného portálu je chránený bezpečnostnými hardverovými aj softverovými mechanizmami (firewall, TLS-bridge).
- Prenášané platobné údaje
medzi kupujúcim a bankou
nie sú prístupné obchodníkovi, ani obsluhe portálu.

Na záver
Príkazy na úhradu (za nákupy v
internetových obchodoch alebo
vystavené bez väzby na objednávku) môže kupujúci zasielať
prostredníctvom platobného
portálu ePay 24 hodín denne,
nepretržite počas celého roka.
Podmienkou je otvorenie účtu
kupujúceho v peňažnom ústave
poskytujúcom službu ePay.
Architektúra platobného portálu umožňuje rozšírenie systému
na dokumentárne platby cez
Internet. Táto prednosť platobného portálu dáva možnosť pre
rozšírenie jeho použitia aj vo
vzťahoch štátnej a verejnej správy s podnikateľmi a fyzickými
osobami. Daňové priznania,
colné dokumenty alebo iné doklady pre organizácie aj jednotlivých občanov patria k elektronickým obchodom typu G2B a
G2C (G ako Government Administration, resp. Authority).
Dnes je tento spôsob rozšírený
v niektorých krajinách sveta,
napr. v USA, ale prijatie Zákona o elektronickom podpise umožní využívať tento komfort aj
u nás.
Bez ohľadu na smer, ktorým sa
Slovensko v 3. tisícročí bude uberať, budúcnosť obchodu je v
e-biznise. Budúcnosť, ktorú máme na dosah ruky už dnes.

Kontakt:
RNDr. Daniela Poláková
Bankové zúčtovacie centrum
Slovenska
tel.: (02) 482 94 350
e-mail:
daniela.polakova@bzcs.sk

