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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
v máji sa uskutočnilo Valné zhromaždenia GS1. Predseda
GS1 pán Tim Smucker konštatoval, že premenovanie národných organizácii prebieha úspešne a že viac ako 40 % organizácii už zmenilo názov na GS1 a názov krajiny. Je pozoruhodné, že je medzi nimi aj U.S.A., ktoré ešte donedávna
tvrdo obhajovali svoje meno UCC (Uniform Code Council).
Združenie GS1 zmenilo organizačnú štruktúru, definovali
sa naše nové skupiny produktov - štandardov, definujú
sa nové pravidlá spolupráce v združení a združenia voči
ostatným organizáciám. Spomedzi nových projektov sa
najúspešnejšie rozvíja EPC (Elektronický Produktový Kód)
a GDSN - (Globálna Dátova Synchronizačná Sieť). Na Slovensku chceme najskôr uviesť GDSN a potom podľa potreby aj EPC. Budeme sa snažiť zaviesť čo najjednoduchšie
a cenovo prijateľné prístupy k týmto službám. Chceme, aby
sa nielen zachovala konkurencieschopnosť našich členov-výrobcov, ale aby sa zvýšila, a ich výrobky boli uvedené
v globálnom elektronickom katalógu a údaje o nich boli
prístupné pre všetkých obchodníkov na svete.

v neposlednom rade je základom rádiofrekvenčnej identifikácie v systéme EAN•UCC
pomocou kódu EPC.
Členovia GUSI plánujú zahájiť používanie štandardov
EAN•UCC v 40 výrobných
závodoch v Európe a Amerike. Členmi GUSI sú: Ajinomoto, Alcan Packaging, Crown
Cork, Danone, Dow Corning,
Firmenich, Georgia Pacific,

Gillette, Graham Packaging,
Heineken, Henkel, Heintz,
Kappa Packaging, Kimberly-Clark, Kelloggs, Kraft Foods,
Nestlé, Novozymes, P&G, Sara
Lee, Staples, Tetra Pak, Unilever, and Van Genechten Packaging.
Marianna Revallová

pozn.: Informácie v článku
boli získané z GS1 a GCI.

... zástupcovia 13-tich krajín sa stretli v Bratislave

Dôležité informácie
... neodkladne nám oznámte zmeny vo vašej ﬁrme
Zmeny v zmluve je potrebné robiť písomne, preto sme
pre vás pripravili „formulár pre aktualizáciu údajov“ v pdf
formáte.
Členovia GS1 SLOVAKIA nájdu formulár na stránkach
www.gs1sk.org, licenční členovia EAN Slovakia, s.r.o. formulár nájdu na www.ean.sk. Formulár je umiestnený v časti
registrácia/zmeny v zmluve.

V tejto časti www stránky sú pre vás pripravené aj dodatky k zmluve, ktorými môžete:
* aktualizovať alebo zrušiť zmluvu
* žiadať o pridelenie ďalších čísel alebo odhlásiť čísla, ktoré už nepoužívate
* previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na inú osobu
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1. GTIN (globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky)
2. GLN (globálne identifikačné číslo lokácie)
3. SSCC (globálne identifikačné číslo prepravnej jednotky)
GTIN slúži na identifikáciu
všetkých produktov a služieb, ktoré je možné oceniť,

objednať alebo fakturovať v
ktoromkoľvek článku distribučného reťazca. GTIN nenahrádza interné čísla, ale používa sa najmä pri komunikácii
medzi obchodnými partnermi v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. GTIN je zároveň
základom pre ďalšie oblasti,
ako je napríklad vysledovateľnosť, publikovanie produktov
prostredníctvom elektronických katalógov a siete GDSN a

Európska zdravotnícka iniciatíva
zľava: Ján Fischer - prezident GS1 Slovakia,
Tim Smucker - prezident GS1,
Miroslav Štaffen - riaditeľ GS1 Slovakia,
Rudolf Lukačka - člen správnej rady GS1 Slovakia,
Tan Jin Soon - riaditeľ GS1 Singapore

Podpisom zmluvy s GS1 SLOVAKIA (EAN Slovakia, s.r.o.)
ste sa zaviazali neodkladne nám oznámiť podstatné zmeny
vo vašej firme (zmena sídla, zmena počtu zamestnancov,
zmena zodpovednej osoby, zmena identifikačných údajov,
zánik, likvidácia, atď.). Ešte stále je veľa členov, ktorí nám
zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do EÚ od 1. 5. 2004
zatiaľ nestihli oznámiť. Ide predovšetkým o zmenu DIČ
a pridelené IČ DPH.

né identifikačné prvky:

V dňoch 14. - 15. apríla sa
uskutočnilo v Bratislave stretnutie Európskej zdravotníckej
iniciatívy GS1.
GS1 má v zdravotníctve dve
hlavné iniciatívy. Prvá je vo farmaceutickom sektore a pozostáva zo zlepšovania kľúčových
procesov v distribučných reťazcoch farmaceutických spoločností. Druhá iniciatíva je v
oblasti zdravotníckych potrieb,
kde GS1 spolupracuje s najväčšou európskou obchodnou
organizáciou EUCOMED. Obe
tieto iniciatívy smerujú k zlepšeniu vysledovateľnosti liečiv a
materiálov používaných v zdravotníctve.

Na stretnutí v Bratislave sa
zúčastnili odborníci na zdravotnícku starostlivosť z členských
organizácií GS1 v Európe, ako
aj prizvaní špecialisti zo zdravotníckeho sektoru v SR. Prezentovali sa rôzne programy
zamerané na vysledovateľnosť a aplikovanie štandardov EAN•UCC v zdravotníctve.
Zástupcovia z 13 krajín predstavili svoje projekty, zamerané
na zlepšenie a zefektívnenie
distribučných reťazcov vo farmaceutickom a zdravotníckom
sektore. Množstvo príspevkov svedčí o tom, že Európska
zdravotnícka iniciatíva plní svoj
cieľ a naozaj prináša viditeľné
výhody pre dodávateľsko-odberateľské reťazce v zdravot-
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níctve a to v regionálnom, ale
aj národnom kontexte.
Vývoj v aplikáciách pre zdravotnícky sektor ide momentálne veľmi rýchlo dopredu.
Okrem iného sa v zdravotníctve začínajú testovať aj implementácie z oblasti EPC (využitie
rádiofrekvenčnej identifikácie).

Na Bratislavskom stretnutí
bola viditeľná aktivita členských organizácií GS1 a pokladá sa za veľmi úspešné. Aktivita
GS1 v zdravotníckom sektore
je taká veľká, že na november
tohto roku je naplánované ďalšie stretnutie, aj keď doteraz sa
tieto stretnutia uskutočňovali
len raz ročne.

Nanterská 23
010 08 Žilina
T +421 41 565 11 85
F +421 41 565 11 86
E info@gs1sk.org
www.gs1sk.org

Tlačová beseda

GDSN

... vyrobené na Slovensku

... globálna dátová synchronizačná sieť

V spolupráci s Agentúrou
DEMO, s.r.o. sa dňa 2. februára 2005 uskutočnila tlačová
beseda na tému „Vyrobené na Slovensku“. Hlavnou
myšlienkou stretnutia bolo
prostredníctvom médií zvýšiť
povedomie slovenských spotrebiteľov, aby pri kúpe dávali
prednosť výrobkom vyrobeným na Slovensku.
Tlačovej besedy sa zúčastnili Ing. Katarína Kacvinská,
gen. riaditeľka Tatrakon, s.r.o.
a RNDr. Jozef Horváth, pred-

tým viceprezident Zväzu obchodu, dnes generálny riaditeľ sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa Ministerstva
hospodárstva SR. Združenie
GS1 Slovakia reprezentoval
Ing. Miroslav Štaffen.

ka živý rozhovor
na tému podpory
predaja slovenských výrobkov s
Ing. Miroslavom
Štaffenom. Príspevok odvysielal aj Radiožurnál Slovenského
rozhlasu. Reakcie
v podobe článk ov b o l i u ve rejnené v Hospodárskych novinách 3.2.2005, Národnej
obrode 3.2.2005, Večerníku 4.2.2005, Moder-

ním obchode č. 3, Gastre
č. 3-4 a Slovenskom Výbere
č. 5. Správu uverejnili aj tlačové agentúry SITA a TASR.
Do dnešného dňa prejavilo
záujem označiť svoje výrobky
logom „Vyrobené na Slovensku” takmer 400 slovenských
výrobcov.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom
www.vns.sk.
Marianna Revallová,
GS1 SLOVAKIA

Prítomných bolo 25 novinárov
z denníkov, tlačových agentúr, elektronických médií, týždenníkov i mesačníkov. Médiá
zareagovali na tlačovú besedu
celkovo 10 príspevkami. Televízia TA3 odvysielala 2.2.2005
v rubrike Financie a ekonomi-

Identiﬁkácia materiálu a surovín pomocou GTIN
... do projektu sa zapojilo 40 výrobných závodov
Poprední výrobcovia spotrebných tovarov, združených v
GUSI (Global Upstream Supply Initiative), sa rozhodli
vypracovať spôsob identifikácie, ktorým sa zvýši efektivita
medzi výrobcami a dodávateľmi surovín a obalov. Zavedením štandardných identifikačných čísel sa má dosiahnuť

zjednodušenie procesov a v
konečnom dôsledku aj finančné úspory.
Vo svojom projekte vychádzali zo súčasného stavu, kedy
väčšina podnikov používa
na identifikáciu ingrediencií,
obalov a surovín interné kódy.
Interným kódom bolo priradených niekoľko nevýhod:

1. Rovnaký produkt, dodávaný viacerým odberateľom
má rôzne interné kódy.
2. Nedajú sa efektívne využívať pri elektronickej komunikácii prostredníctvom
štandardizovaných správ.
3. Neexistujú pravidlá, ktoré
určujú pri akej zmene produktu prideliť nový kód.

Členovia GUSI preskúmali
štandardy EAN•UCC a zhodli sa na tom, že neexistujú
žiadne prekážky, ktoré by
bránili implementovať systém
EAN•UCC do obchodných činností medzi výrobcami a ich
dodávateľmi.
Spomedzi dostupných štandardov vybrali tieto základ-

O dátovej synchronizácii sa
už v našom časopise písalo
niekoľkokrát. V tejto časti vám
synchronizáciu spomenieme
znova a to z jedného prostého dôvodu. Už onedlho
bude dátová synchronizácia
dostupná aj pre výrobcov
a obchodníkov na Slovensku.
Sieť na dátovú synchronizáciu
vám prinesie GS1 Slovakia.
Najskôr vám ale pripomenieme, čo to vlastne synchronizácia dát je, na čo slúži, prečo
vlastne vznikla a aké sú jej
výhody.
Globálna sieť na synchronizáciu údajov (GDSN) slúži na
vymieňanie informácií o produktoch medzi výrobcami
a obchodníkmi. Pomocou
GDSN je výmena údajov rýchla, bezproblémová a zbavená
nežiadúcich vplyvov, ktoré na
ňu môžu mať ľudské chyby.
Základnou črtou synchronizácie je to, že ak výrobca zmení
jednu alebo viacero čŕt (atribútov) niektorého produktu
(napr. sa zmení balenie, alebo
váha) táto zmena sa automaticky uskutoční aj v databázach všetkých odberateľov (za
predpokladu, že sú účastníkmi
GDSN). Ako už vyplýva z názvu, sieť GDSN je globálna.
Funguje už v mnohých krajinách a používajú ju mnohé
medzinárodné spoločnosti.
Preto je veľmi výhodná aj
pre výrobcov, ktorí obchodujú v zahraničí, alebo plánujú
obchodovať medzinárodne.
GDSN takisto vytvára výhody pre výrobcov, ktorí vyrábajú viacero druhov tovaru
a majú niekoľko odberateľov.
Pri implementácii GDSN do
procesov spoločnosti odpadávajú mnohé aktivity, ktoré
sú nevyhnutné.
Ak chcú v súčasnosti spoločnosti prežiť v konkurenčnom
prostredí, musia znižovať
svoje náklady. Sieť GDSN je
založená na štandardoch
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a dá sa pokladať za chrbtovú kosť elektronickej spolupráce medzi spoločnosťami.
Štandardy pre GDSN vytvára GS1 v spolupráci s Global
Commerce Initiative (GCI),
čím je zaručené to, že tieto
štandardy vyhovujú záujmom výrobcov aj predajcov.
Využitím GDSN si spoločnosti
všetkých veľkostí môžu výrazne znížiť náklady v distribučnom reťazci.

Aké sú výhody GDSN?

* redukcia množstva položiek
chýbajúcich na sklade

* zníženie času potrebného
na predstavenie nových druhov tovaru: automatická
synchronizácia dát urýchli
tento čas až o 2 týždne
* zníženie počtu chýb pri
objednávaní a blokovaní
tovaru
* zvýšenie efektivity
* odbremenenie zamestnancov od neustálej kontroly
a aktualizovania databáz: so
synchronizáciou dát sa čas
potrebný na zaevidovanie
novej položky môže znížiť
až o 80 percent, eliminuje sa

*

*
*
*
*

aj čas potrebný na kontrolu
informácií
redukcia času a prostriedkov potrebných na nákup
tovaru: odpadne komunikácia, ktorou sa obchodník
uisťuje, že tovar má správne
atribúty
skrátenie času stráveného
riešením sťažností a nedorozumení
zlepšenie skladového hospodárstva a dodávateľského reťazca
zníženie nákladov na dopravu a logistiku
zníženie skladových zásob

Štúdie ukazujú, že návratnosť
investície pri plnom využití
výhod, ktoré GDSN poskytuje, môže prekročiť 500 percent už počas prvých piatich
rokov.
Sieť GDSN pozostáva z dátových katalógov a z Globálneho
registra. Výrobcovia aj predajcovia sa zaregistrujú do ktoréhokoľvek katalógu a môžu
začať s výmenou a synchronizáciou informácií. Obchodníci
môžu pomocou GDSN aj
vyhľadávať výrobcov, ktorí im

môžu poskytnúť určitý druh
tovaru. Katalógy, ktoré sú
súčasťou GDSN musia byť certifikované, aby sa zaistila vysoká kvalita ich služieb a aby
sa odskúšalo, či sú schopné
spolupracovať medzi sebou a
s Globálnym registrom. Už na
začiatku roka 2006 vám GS1
Slovakia prinesie takýto slovenský katalóg a aj vy budete mať šancu využiť výhody,
ktoré vám GDSN ponúka.
Aj keď sa spoločnosti môžu
zaregistrovať v akomkoľvek
certifikovanom katalógu,
výhodou vlastného slovenského katalógu GS1 je to, že
tento katalóg bude v slovenskom jazyku. Ďalšou z veľkých výhod je to, že s vami
spolupracujeme už mnoho
rokov, poznáme podnikateľské prostredie na Slovensku
a môžeme tento katalóg prispôsobiť práve týmto špecifickým podmienkam.
Je pravdepodobné, že o GDSN
budete v budúcich mesiacoch
počuť stále častejšie. Aj keď sa
možno zdá, že je ešte dosť
času rozmýšľať o zapojení sa
do GDSN, proces pripojenia
nie je až taký jednoduchý.
Tým, že GDSN je založené na
štandardoch, je potrebné aby
spoločnosti poskytli do GDSN
štandardizované informácie. Proces úpravy dát môže
byť dosť dlhý, v závislosti od
veľkosti spoločnosti, množstva informácií a odhodlania.
Slovenský katalóg GDSN tu
bude od začiatku budúceho
roka ale už teraz by ste mali
začať rozmýšľať nad tým, či by
aj pre vašu spoločnosť nebolo
výhodné zapojiť sa do tejto
siete a čerpať výhody s ňou
spojené.
Ladislav Janco, B.S.B.A,
GS1 SLOVAKIA
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Elektronický podpis
... rýchly a bezpečný
V súčasnosti sa na Slovensku dostáva do popredia takzvaná "bezpapierová"
komunikácia. Jej súčasťou je
aj elektronický podpis, ktorý
značne urýchľuje vybavovanie rôznych dokumentov.
GS1 Slovakia sa chce
v blízkej dobe zapojiť do
využívania tejto formy komunikácie, čím by sa podstatne znížil časový horizont
podpisu zmluvy o používaní
čiarového kódu a dodatkom
k zmluve. Tieto dokumenty totiž musia byť oficiálne
podpísané aby nadobudli
právoplatnosť. V súčasnosti
tento proces trvá približne
týždeň. Používaním elektronického podpisu zo strany
členov, by sa proces skrátil
na niekoľko minút!

Čo to vlastne elektronický podpis je?
Je to spôsob, ktorým sa
podpisujú elektronické
dokumenty a ktorý zároveň
zaručuje právnu ochranu.
Podpis ako taký je platný
od podpísania až po ďalšie úpravy dokumentu. Ak
bol dokument v čase medzi
podpísaním a doručením
upravený, tak sa podpis
automaticky, bez zásahu
užívateľa stane neplatným a
dokument stráca právoplatnosť. Preto sa dokument podpisuje až bezprostredne pred
odoslaním druhej strane.
Ako vyzerá?
Elektronický podpis je
v podstate zložito šifrovaný znakový reťazec, ktorý
je takmer nemožné sfalšovať. Je chránený certifiká-
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tom certifikačnej autority.
Pozostáva z takzvaného
súkromného kľúča, ktorý sa
používa na vytvorenie elektronického podpisu a verejného kľúča, ktorý umožňuje
všetkým prijímateľom, aby
tento podpis rozpoznali aj
ostatní používatelia.
Je bezpečný?
Všetky aplikácie, ktoré
v yužívajú elektronick ý
podpis, ktorý je chránený
certifikátom, sú schválené
Národným bezpečnostným
úradom Slovenskej repub-

Používaniu elektronického podpisu sa netreba
brániť. Oproti tradičnému podpisu je oveľa bezpečnejší. Pre Vás, našich
členov, sa jeho používaním dostaneme do štádia,
kedy prideľovanie a zmeny vo využívaní čiarového
kódovania budú rýchle
a bezpečné.
Alojz Chnúrik,
GS1 SLOVAKIA

... zlaté stránky svetového obchodu

Slovo GEPIR je v anglickom
jazyku skratka z Global Ean
Party Information Registry vo voľnom preklade Globálny
register informácií používateľov EAN. Samotný názov vystihuje podstatu toho, prečo bol
vlastne tento register vytvorený. Jeho hlavnou výhodou
je, že používateľom ušetrí
mnoho telefonátov a hlavne
mnoho času pri vyhľadávaní
kontaktných údajov na výrobcov jednotlivých artiklov,
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ktoré sú označené čiarovým
kódom.
V celosvetovom meradle
je do GEPIR-u zapojených
76 krajín a obsahuje údaje
o 931904 používateľoch
systému EAN•UCC (štatistika platná k 31.12.2004). Do
tohto registra smeruje ročne
viac ako 4 milióny požiadaviek a v roku 2004 GEPIR
zaregistroval viac ako 100 000
pripojení z jednoznačných
IP adries - preložené do reči
laika - zaregistroval pripojenie
zo 100 000 rôznych serverov.
V roku 2005 sa do GEPIRu pripoja ďalšie krajiny, ktoré tento
počet ešte zvýšia.
GS1 Slovak ia pripojilo
svoj register členov do celosvetového registra GEPIR
1. apríla 2000 ako siedma krajina vo svete. Tento rok teda

oslavujeme 5. výročie zverejnenia informácií o našich členoch v celosvetovom registri.
K 31.5.2005 bolo zo Slovenska
zapojených 3277 členov.
Mesačne je na GEPIR cez GS1
Slovakia v priemere 15 000
požiadaviek. Databáza členov
GS1 Slovakia a EAN Slovakia
sa v GEPIR-e aktualizuje vždy
v druhom a štvrtom týždni
každého mesiaca. Náš register
má oproti ostatným krajinám
jednu veľkú výhodu - umožňuje používateľom vyhľadávať podľa všetkých kódov systému EAN, ktoré prideľuje GS1
Slovakia alebo EAN Slovakia
s.r.o. V súčasnosti sú to kódy
EAN-13, EAN-8 a EAN-13
s premenlivou hmotnosťou
(kódy jednoznačné len na
území SR začínajúce 29).
Aktuálny problém v súvislosti so slovenským registrom

... NiceLabel 4 - od základnej úrovne až po inteligentné riešenie
zok, ktoré môžu byť
automaticky preberané z databázy
typu XLS (MS Excel)
alebo TXT.

liky, ktorý zaručuje bezpečnosť danej aplikácie.

GEPIR
Už sa Vám určite stalo, že
ste natrafili na čiarový kód
a potrebovali ste zistiť, kto má
tento čiarový kód pridelený,
prípadne ste potrebovali kontaktné informácie na používateľa daného kódu. Pre tento
účel bola vytvorená celosvetovo prístupná databáza
údajov používateľov systému
EAN•UCC, nazvaná GEPIR.

Generovanie a tlač čiarových kódov

spočíva v tom, že vy ako členovia GS1 Slovakia nám včas
neoznámite zmeny, ktoré sa
týkajú kontaktných údajov
vašej spoločnosti. Preto Vás aj
touto cestou vyzývame, aby
ste aktualizovali telefónne
čísla, e-mailové adresy a taktiež adresy vašich webových
stránok. Pripojte sa na stránku
http://www.gepir.org/client.
htm alebo http://www.ean.
sk/gepir/input.htm a skontrolujte, či sú údaje o vašej spoločnosti správne.
Kontaktné údaje môžete aktualizovať e-mailom na
adrese info@gs1sk.org alebo
telefonicky.
Alojz Chnúrik
GS1 SLOVAKIA

Na súčasnom trhu môžete
nájsť niekoľko rôznych druhov
softvéru určeného na generovanie a tlač čiarových kódov.
Softvér NiceLabel 4 však v sebe zahŕňa moduly, ktorými
presahuje hranice ostatných
konkurenčných programov. Či
už potrebujete označiť čiarovým kódom tovar, paletu, majetok ﬁrmy alebo dokumenty,
NiceLabel v sebe spája univerzálne aj individuálne riešenie
súčasne. Veľký dôraz výrobca
venuje vývoju ovládačov pre
rôzne druhy tlačiarní. Pre drvivú väčšinu značiek a typov tlačiarní ponúka ovládače s optimalizáciou na vysokú rýchlosť
a kvalitu tlače.
NiceLabel Express – uspokojuje požiadavky nenáročného
používateľa, ktorý nepotrebuje tlačiť väčšie množstvo
rôznych etikiet s variabilnými
údajmi, a ktorý má dostatok
času a trpezlivosti na tvorbu
etikiet. Množstvo „pomocníkov“ umožňuje tvoriť etiketu
aj úplnému začiatočníkovi.
Práca s väčším množstvom
etikiet však môže byť s touto
verziou značne zdĺhavá a nepohodlná. Toto prirodzene
nie je riešenie pre ﬁrmy, ktoré
sa snažia proces tvorby a tlače
etikiet čo najviac zjednodušiť
a urýchliť. Okrem ﬁxných údajov je možné vkladať do etikety veľké množstvo premenných dát napr.: text, dátum
a čas, čiarový kód alebo obrá-

NiceLabel Pro je
vhodnou verziou
pre stredné a väčšie ﬁrmy, ale aj
malé ﬁrmy, ktoré
potrebujú denne
vytlačiť väčší počet
etikiet a radi investujú do technológií
s rýchlou návratnosťou vynaložených prostriedkov. NiceLabel
Pro totiž poskytuje funkcie,
ktoré sa snažia značne zjednodušiť a urýchliť tlač etikiet.
Podpora pre prácu s databázami rôznych formátov: MS SQL,
Access, dBase, Excel, programátorské rozhranie DDE, OLE,
ActiveX alebo oﬀ-line tlač, to
sú „hnacie motory“ tejto verzie. Pokročilá práca s textovými objektmi a bohaté graﬁcké
možnosti dokážu uspokojiť aj
náročné požiadavky klienta.
Podpora štandardu Unicode
umožňuje umiestniť na jednu etiketu súčasne niekoľko
rôznych jazykových mutácií
s príslušným druhom písma.
Rôzne funkcie ako napr. spájanie dát alebo podmnožiny
umožňujú vytvárať z premenných údajov ďalšie údaje a následne ich vkladať do predlohy etikety.

NiceLabel Suite predstavuje
najvyššiu úroveň riešenia pre
tvorbu a tlač etikiet. Okrem
všetkých funkcií verzie NiceLabel Pro obsahuje navyše
moduly NiceForm, NiceWatch
a umožňuje prepojenie so
SAP R/3. NiceForm je samostatná aplikácia, ktorá umožňuje užívateľovi vytvoriť si
veľmi jednoducho (bez nutných programátorských znalostí) vlastný vstupný formulár (pracovné okno) s funkčnými tlačidlami, ktoré vykonajú zadeﬁnované operácie.
V tomto formulári si môže
používateľ vytvoriť okienka
pre vkladanie premenných
údajov buď z klávesnice alebo priamo z databázy. Môže
si tu umiestniť ľubovoľné
množstvo aktívnych tlačidiel napr. pre výber tlačiarne,
náhľad tlače, spustenie tlače
a pod. Je možné vytvoriť si
viacero takýchto pracovných
okien a pomocou tlačidiel
na ploche sa medzi nimi pohybovať. Táto aplikácia tak
umožňuje vytvoriť riešenie
„šité na mieru“ podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Keďže všetky operácie
prebiehajú na pozadí a aplikácia funguje samostatne,
užívateľ vôbec nepotrebuje
vstupovať do programu NiceLabel, a tak ani nemôže urobiť
prípadné chyby. NiceWatch
aplikácia je rozdelená na dva
moduly, klient a server. Často
sa automatická tlač vyžadu-

je v prostredí, ktoré pracuje
pod viacerými systémami
(UNIX, AS/400, Host,...) alebo
v prostredí s komplexnou aplikáciou (ERP, WMS,..). V takýchto prípadoch NiceWatch ponúka nasledovné možnosti:
* Umožňuje tlač z iných lokálnych alebo vzdialených
aplikácií umiestnených na
sieti
* Spúšťa tlač etikiet jednoduchým umiestnením súboru s dátami a príkazmi
na zdieľaný disk
* Monitoruje a zbiera údaje
zo zariadení pripojených
cez sériový port (elektronická váha, snímač čiarových kódov a pod.)
* Tlač cez internet (e-mail,
TCP/IP pripojenie)
* Filtrovanie dát (používa
existujúce zápisy, príkazové súbory tlačiarne
a pod.)
* Voliteľný Visual Basic
Scripting pre pokročilú
programátorskú kontrolu
Pre väčšie ﬁrmy, ktoré potrebujú pracovať so softvérom na
viacerých miestach je k dispozícii sieťová verzia NiceLabel
Suite Network pre 5,10,20
alebo 50 užívateľov.
Peter Dolnák

Ďalším dobrým nástrojom je
tzv. „user management“, to
znamená rozdelenie užívateľov do viacerých úrovní podľa
deﬁnovaných prístupových
práv. Takýmto spôsobom
môže napr. vedúci logistiky
zasahovať do tvorby etikety
a bežný pracovník v sklade
môže len spustiť tlač bez možnosti robiť zmeny na predlohe
etikety. Nemožnosť zasahovať
do obsahu etikety vylučuje možnosť vzniku chýb. V
oblastiach ako napr. farmácia
je takáto kontrola priam nevyhnutná.
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Elektronický podpis
... rýchly a bezpečný
V súčasnosti sa na Slovensku dostáva do popredia takzvaná "bezpapierová"
komunikácia. Jej súčasťou je
aj elektronický podpis, ktorý
značne urýchľuje vybavovanie rôznych dokumentov.
GS1 Slovakia sa chce
v blízkej dobe zapojiť do
využívania tejto formy komunikácie, čím by sa podstatne znížil časový horizont
podpisu zmluvy o používaní
čiarového kódu a dodatkom
k zmluve. Tieto dokumenty totiž musia byť oficiálne
podpísané aby nadobudli
právoplatnosť. V súčasnosti
tento proces trvá približne
týždeň. Používaním elektronického podpisu zo strany
členov, by sa proces skrátil
na niekoľko minút!

Čo to vlastne elektronický podpis je?
Je to spôsob, ktorým sa
podpisujú elektronické
dokumenty a ktorý zároveň
zaručuje právnu ochranu.
Podpis ako taký je platný
od podpísania až po ďalšie úpravy dokumentu. Ak
bol dokument v čase medzi
podpísaním a doručením
upravený, tak sa podpis
automaticky, bez zásahu
užívateľa stane neplatným a
dokument stráca právoplatnosť. Preto sa dokument podpisuje až bezprostredne pred
odoslaním druhej strane.
Ako vyzerá?
Elektronický podpis je
v podstate zložito šifrovaný znakový reťazec, ktorý
je takmer nemožné sfalšovať. Je chránený certifiká-
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tom certifikačnej autority.
Pozostáva z takzvaného
súkromného kľúča, ktorý sa
používa na vytvorenie elektronického podpisu a verejného kľúča, ktorý umožňuje
všetkým prijímateľom, aby
tento podpis rozpoznali aj
ostatní používatelia.
Je bezpečný?
Všetky aplikácie, ktoré
v yužívajú elektronick ý
podpis, ktorý je chránený
certifikátom, sú schválené
Národným bezpečnostným
úradom Slovenskej repub-

Používaniu elektronického podpisu sa netreba
brániť. Oproti tradičnému podpisu je oveľa bezpečnejší. Pre Vás, našich
členov, sa jeho používaním dostaneme do štádia,
kedy prideľovanie a zmeny vo využívaní čiarového
kódovania budú rýchle
a bezpečné.
Alojz Chnúrik,
GS1 SLOVAKIA

... zlaté stránky svetového obchodu

Slovo GEPIR je v anglickom
jazyku skratka z Global Ean
Party Information Registry vo voľnom preklade Globálny
register informácií používateľov EAN. Samotný názov vystihuje podstatu toho, prečo bol
vlastne tento register vytvorený. Jeho hlavnou výhodou
je, že používateľom ušetrí
mnoho telefonátov a hlavne
mnoho času pri vyhľadávaní
kontaktných údajov na výrobcov jednotlivých artiklov,
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ktoré sú označené čiarovým
kódom.
V celosvetovom meradle
je do GEPIR-u zapojených
76 krajín a obsahuje údaje
o 931904 používateľoch
systému EAN•UCC (štatistika platná k 31.12.2004). Do
tohto registra smeruje ročne
viac ako 4 milióny požiadaviek a v roku 2004 GEPIR
zaregistroval viac ako 100 000
pripojení z jednoznačných
IP adries - preložené do reči
laika - zaregistroval pripojenie
zo 100 000 rôznych serverov.
V roku 2005 sa do GEPIRu pripoja ďalšie krajiny, ktoré tento
počet ešte zvýšia.
GS1 Slovak ia pripojilo
svoj register členov do celosvetového registra GEPIR
1. apríla 2000 ako siedma krajina vo svete. Tento rok teda

oslavujeme 5. výročie zverejnenia informácií o našich členoch v celosvetovom registri.
K 31.5.2005 bolo zo Slovenska
zapojených 3277 členov.
Mesačne je na GEPIR cez GS1
Slovakia v priemere 15 000
požiadaviek. Databáza členov
GS1 Slovakia a EAN Slovakia
sa v GEPIR-e aktualizuje vždy
v druhom a štvrtom týždni
každého mesiaca. Náš register
má oproti ostatným krajinám
jednu veľkú výhodu - umožňuje používateľom vyhľadávať podľa všetkých kódov systému EAN, ktoré prideľuje GS1
Slovakia alebo EAN Slovakia
s.r.o. V súčasnosti sú to kódy
EAN-13, EAN-8 a EAN-13
s premenlivou hmotnosťou
(kódy jednoznačné len na
území SR začínajúce 29).
Aktuálny problém v súvislosti so slovenským registrom

... NiceLabel 4 - od základnej úrovne až po inteligentné riešenie
zok, ktoré môžu byť
automaticky preberané z databázy
typu XLS (MS Excel)
alebo TXT.

liky, ktorý zaručuje bezpečnosť danej aplikácie.

GEPIR
Už sa Vám určite stalo, že
ste natrafili na čiarový kód
a potrebovali ste zistiť, kto má
tento čiarový kód pridelený,
prípadne ste potrebovali kontaktné informácie na používateľa daného kódu. Pre tento
účel bola vytvorená celosvetovo prístupná databáza
údajov používateľov systému
EAN•UCC, nazvaná GEPIR.

Generovanie a tlač čiarových kódov

spočíva v tom, že vy ako členovia GS1 Slovakia nám včas
neoznámite zmeny, ktoré sa
týkajú kontaktných údajov
vašej spoločnosti. Preto Vás aj
touto cestou vyzývame, aby
ste aktualizovali telefónne
čísla, e-mailové adresy a taktiež adresy vašich webových
stránok. Pripojte sa na stránku
http://www.gepir.org/client.
htm alebo http://www.ean.
sk/gepir/input.htm a skontrolujte, či sú údaje o vašej spoločnosti správne.
Kontaktné údaje môžete aktualizovať e-mailom na
adrese info@gs1sk.org alebo
telefonicky.
Alojz Chnúrik
GS1 SLOVAKIA

Na súčasnom trhu môžete
nájsť niekoľko rôznych druhov
softvéru určeného na generovanie a tlač čiarových kódov.
Softvér NiceLabel 4 však v sebe zahŕňa moduly, ktorými
presahuje hranice ostatných
konkurenčných programov. Či
už potrebujete označiť čiarovým kódom tovar, paletu, majetok ﬁrmy alebo dokumenty,
NiceLabel v sebe spája univerzálne aj individuálne riešenie
súčasne. Veľký dôraz výrobca
venuje vývoju ovládačov pre
rôzne druhy tlačiarní. Pre drvivú väčšinu značiek a typov tlačiarní ponúka ovládače s optimalizáciou na vysokú rýchlosť
a kvalitu tlače.
NiceLabel Express – uspokojuje požiadavky nenáročného
používateľa, ktorý nepotrebuje tlačiť väčšie množstvo
rôznych etikiet s variabilnými
údajmi, a ktorý má dostatok
času a trpezlivosti na tvorbu
etikiet. Množstvo „pomocníkov“ umožňuje tvoriť etiketu
aj úplnému začiatočníkovi.
Práca s väčším množstvom
etikiet však môže byť s touto
verziou značne zdĺhavá a nepohodlná. Toto prirodzene
nie je riešenie pre ﬁrmy, ktoré
sa snažia proces tvorby a tlače
etikiet čo najviac zjednodušiť
a urýchliť. Okrem ﬁxných údajov je možné vkladať do etikety veľké množstvo premenných dát napr.: text, dátum
a čas, čiarový kód alebo obrá-

NiceLabel Pro je
vhodnou verziou
pre stredné a väčšie ﬁrmy, ale aj
malé ﬁrmy, ktoré
potrebujú denne
vytlačiť väčší počet
etikiet a radi investujú do technológií
s rýchlou návratnosťou vynaložených prostriedkov. NiceLabel
Pro totiž poskytuje funkcie,
ktoré sa snažia značne zjednodušiť a urýchliť tlač etikiet.
Podpora pre prácu s databázami rôznych formátov: MS SQL,
Access, dBase, Excel, programátorské rozhranie DDE, OLE,
ActiveX alebo oﬀ-line tlač, to
sú „hnacie motory“ tejto verzie. Pokročilá práca s textovými objektmi a bohaté graﬁcké
možnosti dokážu uspokojiť aj
náročné požiadavky klienta.
Podpora štandardu Unicode
umožňuje umiestniť na jednu etiketu súčasne niekoľko
rôznych jazykových mutácií
s príslušným druhom písma.
Rôzne funkcie ako napr. spájanie dát alebo podmnožiny
umožňujú vytvárať z premenných údajov ďalšie údaje a následne ich vkladať do predlohy etikety.

NiceLabel Suite predstavuje
najvyššiu úroveň riešenia pre
tvorbu a tlač etikiet. Okrem
všetkých funkcií verzie NiceLabel Pro obsahuje navyše
moduly NiceForm, NiceWatch
a umožňuje prepojenie so
SAP R/3. NiceForm je samostatná aplikácia, ktorá umožňuje užívateľovi vytvoriť si
veľmi jednoducho (bez nutných programátorských znalostí) vlastný vstupný formulár (pracovné okno) s funkčnými tlačidlami, ktoré vykonajú zadeﬁnované operácie.
V tomto formulári si môže
používateľ vytvoriť okienka
pre vkladanie premenných
údajov buď z klávesnice alebo priamo z databázy. Môže
si tu umiestniť ľubovoľné
množstvo aktívnych tlačidiel napr. pre výber tlačiarne,
náhľad tlače, spustenie tlače
a pod. Je možné vytvoriť si
viacero takýchto pracovných
okien a pomocou tlačidiel
na ploche sa medzi nimi pohybovať. Táto aplikácia tak
umožňuje vytvoriť riešenie
„šité na mieru“ podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Keďže všetky operácie
prebiehajú na pozadí a aplikácia funguje samostatne,
užívateľ vôbec nepotrebuje
vstupovať do programu NiceLabel, a tak ani nemôže urobiť
prípadné chyby. NiceWatch
aplikácia je rozdelená na dva
moduly, klient a server. Často
sa automatická tlač vyžadu-

je v prostredí, ktoré pracuje
pod viacerými systémami
(UNIX, AS/400, Host,...) alebo
v prostredí s komplexnou aplikáciou (ERP, WMS,..). V takýchto prípadoch NiceWatch ponúka nasledovné možnosti:
* Umožňuje tlač z iných lokálnych alebo vzdialených
aplikácií umiestnených na
sieti
* Spúšťa tlač etikiet jednoduchým umiestnením súboru s dátami a príkazmi
na zdieľaný disk
* Monitoruje a zbiera údaje
zo zariadení pripojených
cez sériový port (elektronická váha, snímač čiarových kódov a pod.)
* Tlač cez internet (e-mail,
TCP/IP pripojenie)
* Filtrovanie dát (používa
existujúce zápisy, príkazové súbory tlačiarne
a pod.)
* Voliteľný Visual Basic
Scripting pre pokročilú
programátorskú kontrolu
Pre väčšie ﬁrmy, ktoré potrebujú pracovať so softvérom na
viacerých miestach je k dispozícii sieťová verzia NiceLabel
Suite Network pre 5,10,20
alebo 50 užívateľov.
Peter Dolnák

Ďalším dobrým nástrojom je
tzv. „user management“, to
znamená rozdelenie užívateľov do viacerých úrovní podľa
deﬁnovaných prístupových
práv. Takýmto spôsobom
môže napr. vedúci logistiky
zasahovať do tvorby etikety
a bežný pracovník v sklade
môže len spustiť tlač bez možnosti robiť zmeny na predlohe
etikety. Nemožnosť zasahovať
do obsahu etikety vylučuje možnosť vzniku chýb. V
oblastiach ako napr. farmácia
je takáto kontrola priam nevyhnutná.
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Tlačová beseda

GDSN

... vyrobené na Slovensku

... globálna dátová synchronizačná sieť

V spolupráci s Agentúrou
DEMO, s.r.o. sa dňa 2. februára 2005 uskutočnila tlačová
beseda na tému „Vyrobené na Slovensku“. Hlavnou
myšlienkou stretnutia bolo
prostredníctvom médií zvýšiť
povedomie slovenských spotrebiteľov, aby pri kúpe dávali
prednosť výrobkom vyrobeným na Slovensku.
Tlačovej besedy sa zúčastnili Ing. Katarína Kacvinská,
gen. riaditeľka Tatrakon, s.r.o.
a RNDr. Jozef Horváth, pred-

tým viceprezident Zväzu obchodu, dnes generálny riaditeľ sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa Ministerstva
hospodárstva SR. Združenie
GS1 Slovakia reprezentoval
Ing. Miroslav Štaffen.

ka živý rozhovor
na tému podpory
predaja slovenských výrobkov s
Ing. Miroslavom
Štaffenom. Príspevok odvysielal aj Radiožurnál Slovenského
rozhlasu. Reakcie
v podobe článk ov b o l i u ve rejnené v Hospodárskych novinách 3.2.2005, Národnej
obrode 3.2.2005, Večerníku 4.2.2005, Moder-

ním obchode č. 3, Gastre
č. 3-4 a Slovenskom Výbere
č. 5. Správu uverejnili aj tlačové agentúry SITA a TASR.
Do dnešného dňa prejavilo
záujem označiť svoje výrobky
logom „Vyrobené na Slovensku” takmer 400 slovenských
výrobcov.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom
www.vns.sk.
Marianna Revallová,
GS1 SLOVAKIA

Prítomných bolo 25 novinárov
z denníkov, tlačových agentúr, elektronických médií, týždenníkov i mesačníkov. Médiá
zareagovali na tlačovú besedu
celkovo 10 príspevkami. Televízia TA3 odvysielala 2.2.2005
v rubrike Financie a ekonomi-

Identiﬁkácia materiálu a surovín pomocou GTIN
... do projektu sa zapojilo 40 výrobných závodov
Poprední výrobcovia spotrebných tovarov, združených v
GUSI (Global Upstream Supply Initiative), sa rozhodli
vypracovať spôsob identifikácie, ktorým sa zvýši efektivita
medzi výrobcami a dodávateľmi surovín a obalov. Zavedením štandardných identifikačných čísel sa má dosiahnuť

zjednodušenie procesov a v
konečnom dôsledku aj finančné úspory.
Vo svojom projekte vychádzali zo súčasného stavu, kedy
väčšina podnikov používa
na identifikáciu ingrediencií,
obalov a surovín interné kódy.
Interným kódom bolo priradených niekoľko nevýhod:

1. Rovnaký produkt, dodávaný viacerým odberateľom
má rôzne interné kódy.
2. Nedajú sa efektívne využívať pri elektronickej komunikácii prostredníctvom
štandardizovaných správ.
3. Neexistujú pravidlá, ktoré
určujú pri akej zmene produktu prideliť nový kód.

Členovia GUSI preskúmali
štandardy EAN•UCC a zhodli sa na tom, že neexistujú
žiadne prekážky, ktoré by
bránili implementovať systém
EAN•UCC do obchodných činností medzi výrobcami a ich
dodávateľmi.
Spomedzi dostupných štandardov vybrali tieto základ-

O dátovej synchronizácii sa
už v našom časopise písalo
niekoľkokrát. V tejto časti vám
synchronizáciu spomenieme
znova a to z jedného prostého dôvodu. Už onedlho
bude dátová synchronizácia
dostupná aj pre výrobcov
a obchodníkov na Slovensku.
Sieť na dátovú synchronizáciu
vám prinesie GS1 Slovakia.
Najskôr vám ale pripomenieme, čo to vlastne synchronizácia dát je, na čo slúži, prečo
vlastne vznikla a aké sú jej
výhody.
Globálna sieť na synchronizáciu údajov (GDSN) slúži na
vymieňanie informácií o produktoch medzi výrobcami
a obchodníkmi. Pomocou
GDSN je výmena údajov rýchla, bezproblémová a zbavená
nežiadúcich vplyvov, ktoré na
ňu môžu mať ľudské chyby.
Základnou črtou synchronizácie je to, že ak výrobca zmení
jednu alebo viacero čŕt (atribútov) niektorého produktu
(napr. sa zmení balenie, alebo
váha) táto zmena sa automaticky uskutoční aj v databázach všetkých odberateľov (za
predpokladu, že sú účastníkmi
GDSN). Ako už vyplýva z názvu, sieť GDSN je globálna.
Funguje už v mnohých krajinách a používajú ju mnohé
medzinárodné spoločnosti.
Preto je veľmi výhodná aj
pre výrobcov, ktorí obchodujú v zahraničí, alebo plánujú
obchodovať medzinárodne.
GDSN takisto vytvára výhody pre výrobcov, ktorí vyrábajú viacero druhov tovaru
a majú niekoľko odberateľov.
Pri implementácii GDSN do
procesov spoločnosti odpadávajú mnohé aktivity, ktoré
sú nevyhnutné.
Ak chcú v súčasnosti spoločnosti prežiť v konkurenčnom
prostredí, musia znižovať
svoje náklady. Sieť GDSN je
založená na štandardoch
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a dá sa pokladať za chrbtovú kosť elektronickej spolupráce medzi spoločnosťami.
Štandardy pre GDSN vytvára GS1 v spolupráci s Global
Commerce Initiative (GCI),
čím je zaručené to, že tieto
štandardy vyhovujú záujmom výrobcov aj predajcov.
Využitím GDSN si spoločnosti
všetkých veľkostí môžu výrazne znížiť náklady v distribučnom reťazci.

Aké sú výhody GDSN?

* redukcia množstva položiek
chýbajúcich na sklade

* zníženie času potrebného
na predstavenie nových druhov tovaru: automatická
synchronizácia dát urýchli
tento čas až o 2 týždne
* zníženie počtu chýb pri
objednávaní a blokovaní
tovaru
* zvýšenie efektivity
* odbremenenie zamestnancov od neustálej kontroly
a aktualizovania databáz: so
synchronizáciou dát sa čas
potrebný na zaevidovanie
novej položky môže znížiť
až o 80 percent, eliminuje sa

*

*
*
*
*

aj čas potrebný na kontrolu
informácií
redukcia času a prostriedkov potrebných na nákup
tovaru: odpadne komunikácia, ktorou sa obchodník
uisťuje, že tovar má správne
atribúty
skrátenie času stráveného
riešením sťažností a nedorozumení
zlepšenie skladového hospodárstva a dodávateľského reťazca
zníženie nákladov na dopravu a logistiku
zníženie skladových zásob

Štúdie ukazujú, že návratnosť
investície pri plnom využití
výhod, ktoré GDSN poskytuje, môže prekročiť 500 percent už počas prvých piatich
rokov.
Sieť GDSN pozostáva z dátových katalógov a z Globálneho
registra. Výrobcovia aj predajcovia sa zaregistrujú do ktoréhokoľvek katalógu a môžu
začať s výmenou a synchronizáciou informácií. Obchodníci
môžu pomocou GDSN aj
vyhľadávať výrobcov, ktorí im

môžu poskytnúť určitý druh
tovaru. Katalógy, ktoré sú
súčasťou GDSN musia byť certifikované, aby sa zaistila vysoká kvalita ich služieb a aby
sa odskúšalo, či sú schopné
spolupracovať medzi sebou a
s Globálnym registrom. Už na
začiatku roka 2006 vám GS1
Slovakia prinesie takýto slovenský katalóg a aj vy budete mať šancu využiť výhody,
ktoré vám GDSN ponúka.
Aj keď sa spoločnosti môžu
zaregistrovať v akomkoľvek
certifikovanom katalógu,
výhodou vlastného slovenského katalógu GS1 je to, že
tento katalóg bude v slovenskom jazyku. Ďalšou z veľkých výhod je to, že s vami
spolupracujeme už mnoho
rokov, poznáme podnikateľské prostredie na Slovensku
a môžeme tento katalóg prispôsobiť práve týmto špecifickým podmienkam.
Je pravdepodobné, že o GDSN
budete v budúcich mesiacoch
počuť stále častejšie. Aj keď sa
možno zdá, že je ešte dosť
času rozmýšľať o zapojení sa
do GDSN, proces pripojenia
nie je až taký jednoduchý.
Tým, že GDSN je založené na
štandardoch, je potrebné aby
spoločnosti poskytli do GDSN
štandardizované informácie. Proces úpravy dát môže
byť dosť dlhý, v závislosti od
veľkosti spoločnosti, množstva informácií a odhodlania.
Slovenský katalóg GDSN tu
bude od začiatku budúceho
roka ale už teraz by ste mali
začať rozmýšľať nad tým, či by
aj pre vašu spoločnosť nebolo
výhodné zapojiť sa do tejto
siete a čerpať výhody s ňou
spojené.
Ladislav Janco, B.S.B.A,
GS1 SLOVAKIA
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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
v máji sa uskutočnilo Valné zhromaždenia GS1. Predseda
GS1 pán Tim Smucker konštatoval, že premenovanie národných organizácii prebieha úspešne a že viac ako 40 % organizácii už zmenilo názov na GS1 a názov krajiny. Je pozoruhodné, že je medzi nimi aj U.S.A., ktoré ešte donedávna
tvrdo obhajovali svoje meno UCC (Uniform Code Council).
Združenie GS1 zmenilo organizačnú štruktúru, definovali
sa naše nové skupiny produktov - štandardov, definujú
sa nové pravidlá spolupráce v združení a združenia voči
ostatným organizáciám. Spomedzi nových projektov sa
najúspešnejšie rozvíja EPC (Elektronický Produktový Kód)
a GDSN - (Globálna Dátova Synchronizačná Sieť). Na Slovensku chceme najskôr uviesť GDSN a potom podľa potreby aj EPC. Budeme sa snažiť zaviesť čo najjednoduchšie
a cenovo prijateľné prístupy k týmto službám. Chceme, aby
sa nielen zachovala konkurencieschopnosť našich členov-výrobcov, ale aby sa zvýšila, a ich výrobky boli uvedené
v globálnom elektronickom katalógu a údaje o nich boli
prístupné pre všetkých obchodníkov na svete.

v neposlednom rade je základom rádiofrekvenčnej identifikácie v systéme EAN•UCC
pomocou kódu EPC.
Členovia GUSI plánujú zahájiť používanie štandardov
EAN•UCC v 40 výrobných
závodoch v Európe a Amerike. Členmi GUSI sú: Ajinomoto, Alcan Packaging, Crown
Cork, Danone, Dow Corning,
Firmenich, Georgia Pacific,

Gillette, Graham Packaging,
Heineken, Henkel, Heintz,
Kappa Packaging, Kimberly-Clark, Kelloggs, Kraft Foods,
Nestlé, Novozymes, P&G, Sara
Lee, Staples, Tetra Pak, Unilever, and Van Genechten Packaging.
Marianna Revallová

pozn.: Informácie v článku
boli získané z GS1 a GCI.

... zástupcovia 13-tich krajín sa stretli v Bratislave

Dôležité informácie
... neodkladne nám oznámte zmeny vo vašej ﬁrme
Zmeny v zmluve je potrebné robiť písomne, preto sme
pre vás pripravili „formulár pre aktualizáciu údajov“ v pdf
formáte.
Členovia GS1 SLOVAKIA nájdu formulár na stránkach
www.gs1sk.org, licenční členovia EAN Slovakia, s.r.o. formulár nájdu na www.ean.sk. Formulár je umiestnený v časti
registrácia/zmeny v zmluve.

V tejto časti www stránky sú pre vás pripravené aj dodatky k zmluve, ktorými môžete:
* aktualizovať alebo zrušiť zmluvu
* žiadať o pridelenie ďalších čísel alebo odhlásiť čísla, ktoré už nepoužívate
* previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na inú osobu
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1. GTIN (globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky)
2. GLN (globálne identifikačné číslo lokácie)
3. SSCC (globálne identifikačné číslo prepravnej jednotky)
GTIN slúži na identifikáciu
všetkých produktov a služieb, ktoré je možné oceniť,

objednať alebo fakturovať v
ktoromkoľvek článku distribučného reťazca. GTIN nenahrádza interné čísla, ale používa sa najmä pri komunikácii
medzi obchodnými partnermi v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. GTIN je zároveň
základom pre ďalšie oblasti,
ako je napríklad vysledovateľnosť, publikovanie produktov
prostredníctvom elektronických katalógov a siete GDSN a

Európska zdravotnícka iniciatíva
zľava: Ján Fischer - prezident GS1 Slovakia,
Tim Smucker - prezident GS1,
Miroslav Štaffen - riaditeľ GS1 Slovakia,
Rudolf Lukačka - člen správnej rady GS1 Slovakia,
Tan Jin Soon - riaditeľ GS1 Singapore

Podpisom zmluvy s GS1 SLOVAKIA (EAN Slovakia, s.r.o.)
ste sa zaviazali neodkladne nám oznámiť podstatné zmeny
vo vašej firme (zmena sídla, zmena počtu zamestnancov,
zmena zodpovednej osoby, zmena identifikačných údajov,
zánik, likvidácia, atď.). Ešte stále je veľa členov, ktorí nám
zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do EÚ od 1. 5. 2004
zatiaľ nestihli oznámiť. Ide predovšetkým o zmenu DIČ
a pridelené IČ DPH.

né identifikačné prvky:

V dňoch 14. - 15. apríla sa
uskutočnilo v Bratislave stretnutie Európskej zdravotníckej
iniciatívy GS1.
GS1 má v zdravotníctve dve
hlavné iniciatívy. Prvá je vo farmaceutickom sektore a pozostáva zo zlepšovania kľúčových
procesov v distribučných reťazcoch farmaceutických spoločností. Druhá iniciatíva je v
oblasti zdravotníckych potrieb,
kde GS1 spolupracuje s najväčšou európskou obchodnou
organizáciou EUCOMED. Obe
tieto iniciatívy smerujú k zlepšeniu vysledovateľnosti liečiv a
materiálov používaných v zdravotníctve.

Na stretnutí v Bratislave sa
zúčastnili odborníci na zdravotnícku starostlivosť z členských
organizácií GS1 v Európe, ako
aj prizvaní špecialisti zo zdravotníckeho sektoru v SR. Prezentovali sa rôzne programy
zamerané na vysledovateľnosť a aplikovanie štandardov EAN•UCC v zdravotníctve.
Zástupcovia z 13 krajín predstavili svoje projekty, zamerané
na zlepšenie a zefektívnenie
distribučných reťazcov vo farmaceutickom a zdravotníckom
sektore. Množstvo príspevkov svedčí o tom, že Európska
zdravotnícka iniciatíva plní svoj
cieľ a naozaj prináša viditeľné
výhody pre dodávateľsko-odberateľské reťazce v zdravot-
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níctve a to v regionálnom, ale
aj národnom kontexte.
Vývoj v aplikáciách pre zdravotnícky sektor ide momentálne veľmi rýchlo dopredu.
Okrem iného sa v zdravotníctve začínajú testovať aj implementácie z oblasti EPC (využitie
rádiofrekvenčnej identifikácie).

Na Bratislavskom stretnutí
bola viditeľná aktivita členských organizácií GS1 a pokladá sa za veľmi úspešné. Aktivita
GS1 v zdravotníckom sektore
je taká veľká, že na november
tohto roku je naplánované ďalšie stretnutie, aj keď doteraz sa
tieto stretnutia uskutočňovali
len raz ročne.

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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CIEĽ - zvýšiť efektivitu a transparentnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
APLIKÁCIE - pre maloobchod, veľkoobchod, logistiku, riadenie zásob,
riadenie pohybu majetku, vysledovateľnosť, zdravotníctvo atď.
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Informačný časopis pre používateľov
systému EAN•UCC na Slovensku

systém globálnych štandardov

automatická
identifikácia

elektronická výmena
údajov

globálna dátová
synchronizačná sieť

rádiofrekvenčná
identifikácia

JEDNOZNAČNÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA
GTIN - obchodné jednotky, GLN - lokácie, SSCC - prepravné jednotky,
GRAI, GIAI - majetok, EPC - rádiofrekvenčná identifikácia

prinášame
Dôležité informácie
GDSN
- dátová synchronizácia
Elektronický podpis
- rýchly a bezpečný
GEPIR - zlaté stránky
svetového obchodu
Identiﬁkácia materiálu
a surovín pomocou GTIN
Generovanie a tlač čiarových kódov - NiceLabel 4
Tlačová beseda
- vyrobené na Slovensku
Stretnutie Európskej
zdravotníckej iniciatívy
v Bratislave

