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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia,
skončil sa rok, v ktorom sme prvýkrát používali nové logo, terminológiu a dizajn GS1. Aj keď sa v praxi stále stretávame so
zaužívanými výrazmi, veríme že postupne si naši členovia zvyknú na nové pomenovania.
Čo je však oveľa dôležitejšie, že naše služby sa presnejšie deﬁnovali do štyroch hlavných produktov: čiarové kódovanie,
elektronický produktový kód (RFID), globálna dátová synchronizácia (elektronický katalóg) a štandardy pre elektronický
obchod.
Takáto presne deﬁnovaná štruktúra služieb je nielen presným učením cieľov našej aktivity, ale aj dobrým prehľadom, čo
všetko môžete od nás očakávať. V tomto roku budeme hlavný dôraz klásť na elektronický katalóg a elektronický produktový
kód, ktorý sa stáva čoraz bežnejšou technológiou na jednoznačnú identiﬁkáciu produktov.

Zaručený elektronický podpis
... ako ho získať
V poslednej dobe sme zaznamenali množstvo telefonátov, v ktorých ste sa nás
pýtali, ako získať elektronický podpis, ktorý je právne
rovnocenný s vlastnoručným, preto ešte raz prinášame stručný postup registrácie.
Na web stránke CAEVPÚ

(www.caevpu.sk) vyplňte
a odošlite žiadosť, v ktorej uveďte kedy a kde by
ste si chceli elektronický
podpis vyzdvihnúť. Čím
podrobnejšie žiadosť vyplníte, tým rýchlejšie bude
spracovaná. Z CAEVPÚ
alebo externej registračnej
autority (v našom prípade

GS1 Slovakia, Nanterská 23,
Žilina) dostanete informáciu, že sa môžete osobne
dostaviť do Vami vybranej
externej registračnej autority.
Prineste si so sebou dva
doklady totožnosti, najlepšie občiansky a vodičský
preukaz alebo pas. Na mies-

GS1 DataBar
... nové meno pre čiarový kód RSS
Len nedávno sme Vás informovali o novom čiarovom
kóde, ktorý je určený na skenovanie v maloobchode od
roku 2010 - RSS – Reduced
Space Symbology. Vo februári organizácia GS1 vydala
správu o zmene názvu z
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RSS na GS1 DataBarTM.
Zmena názvu čiarového kódu bola nevyhnutná z dôvodu možnej zámeny so široko zaužívanou skratkou RSS
vo web aplikáciách „Really
Simple Syndication“. Nový

názov GS1 DataBar je
jednoduchý, je ľahké
si ho zapamätať a vysloviť.
Marianna Revallová

te po uzatvorení zmluvy
dostanete elektronický podpis a ukážeme Vám, ako ho
v praxi používať.
Podrobné informácie nájdete na www.ean.sk/služby/
elektronický podpis
Ing. Dušan Oktavec

Kedy zmeniť GTIN a kedy ponechať pôvodné
... pravidlá pre prideľovanie GTIN v slovenčine
GTIN, teda číslo zakódované
do čiarového kódu EAN, je
dôležitou súčasťou takých
procesov ako je oceňovanie,
objednávanie alebo fakturácia, preto je nevyhnutné pri
prideľovaní GTIN dodržiavať
isté pravidlá, aby nedochádzalo k omylom a následne
k ﬁnančným stratám.

Výrobcovia a obchodníci
spoločne vytvorili celosvetový štandard „Pravidlá
pre prideľovanie GTIN“,
na ktorý sa môžete obrátiť v prípade, že zmeníte
výrobok a neviete či táto
zmena vyžaduje aj zmenu
GTIN. Štandard je dostupný z našej web stránky

Pravidlá pre prideľovanie GTIN
kliknite na

www.gs1sk.org/produkty/čiarovékódy
www.gs1sk.org v slovenskom jazyku.
Keby takýto štandard
neexistoval,
obchodníci
by požadovali zmenu
GTIN pri každej zmene
výrobku a
vý robcovia
by
neboli
ochotní meniť GTIN pri
žiadnej zmene výrobku.
Pravidlá sú

výsledkom
kompromisu,
na ktorom sa obe strany
dohodli a pokrýva všetky
najbežnejšie sa vyskytujúce
zmeny, ku ktorým dochádza
na úrovni maloobchodných
spotrebiteľských ako aj veľkoobchodných balení.
Prvoradou úlohou systému
GS1 je zefektívňovanie procesov v distribučnom reťazci
a pravidlá pre prideľovanie
GTIN sú jedným z nástrojov
zavádzania štandardov do
praxe.

Marianna Revallová

Web pomôcka pre európsku paletovú etiketu
... kliknite a zistite, ako by mala etiketa vyzerať
Každý, kto sa stretne prvýkrát s paletovou etiketou
a čiarovým kódom GS1-128
(UCC/EAN-128) je zmätený
a niet sa čo čudovať, pretože táto problematika je
značne komplexná. Uvedomujeme si, že čím ďalej, tým
viac obchodníkov požaduje kódovanie logistických
informácií a preto sme pre
Vás pripravili na našej web
stránke jednoduchý nástroj,

prostredníctvom ktorého
Vám chceme priblížiť celú
problematiku.
Nástroj je postavený na výbere z dvoch možností, pričom ku každej z možností je
uvedený stručný popis a obrázok. Jednoducho vyberáte, až sa preklikáte k náhľadu
paletovej etikety s príslušnými aplikačnými identiﬁkátormi. V náhľade síce nie

sú zohľadnené konkrétne
údaje, ale aspoň získate názornú predstavu o tom, ako

by mala etiketa vyzerať.
Marianna Revallová

web pomôcka
EURÓPSKA PALETOVÁ ETIKETA
kliknite na

www.gs1sk.org/produkty/čiarové kódy/
identifikácia/prepravné jednotky
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... nová EDI platforma na Slovensku
poskytujúca výmenu údajov
formou EDI, ktorej hlavnými
charakteristikami sú:
- Elektronické správy majú
štandardizovanú štruktúru, ktorá umožňuje
obchodným partnerom
vymieňať údaje rýchlo,
efektívne a presne.
- Využívajú sa celosvetovo uznávané identifikačné čísla GTIN (spojené
s čiarovými kódmi), ktoré
slúžia na fyzickú identifikáciu obchodných jednotiek.
S pokračujúcim rozvojom
nadnárodných maloobchodných reťazcov na Slovensku je čoraz viac dodávateľských a výrobných spoločností nútených zmeniť a
optimalizovať svoje interné
postupy, aby boli schopní
rýchlejšie reagovať na zvýšené nároky trhu, a zároveň,
aby si udržali svoju konkurencieschopnosť.
EDI (Electronic Data Interchange – elektronická
výmena údajov) je riešením,
ktoré pomáha zefektívňovať obchodné a logistické
procesy. Znižuje náklady
až o 50 % vďaka skráteniu
pracovného procesu, zníženiu poštových nákladov
a ďaleko nižším výskytom
chýb. Navyše pomáha zlepšovať vzťahy so strategickými partnermi (zákazníkmi aj dodávateľmi) a tvorí
významný faktor pri získavaní nových trhov.
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EDI a eXite®
EDI je nástroj na výmenu
štruktúrovaných obchodných údajov medzi obchodnými partnermi. Všetky
obchodné procesy sú prevádzkované v elektronickej
podobe – štruktúrované
údaje sú prenášané dohodnutým štandardom (GS1
EANCOM) s minimálnymi
manuálnymi zásahmi.
Platforma eXite® je služba

Výhody vyplývajúce z využívania systému eXite®
- lepšie riadenie dodávateľsko-odberateľského
reťazca
- jednoduchšie spracovanie pomocou identifikátorov GS1 (GTIN, GLN, ...)
- zlepšenie manažmentu logistiky a interného
manažmentu spoločnosti
- vyššia produktivita a efek-

tívnosť
- rýchlejšia odozva na požiadavky trhu
- zníženie papierovania
a chýb
- zníženie osobných nákladov a nákladov na spracovanie dokumentov
- rýchlejšia, precíznejšia
a bezpečnejšia komunikácia s obchodnými partnermi
- zlepšenie vzájomných
vzťahov
- optimalizovaný prenos
informácií
- schopnosť odosielať
a spracovávať obchodné transakcie častejšie
a automaticky
- zvýšenie predaja lepšou
dostupnosťou výrobkov
na trhu
- lepšia konkurencieschopnosť
- jednoznačný dôkaz o doručení
- časová nezávislosť
- lepšia pozícia pri získavaní nových trhov

INFRAŠTRUKTÚRA
S VYSOKOU DOSTUPNOSŤOU
CELOSVETOVÉ
PREPOJENIA
OUTSOURCING SERVEROV

MIESTNA HORÚCA LINKA
- TELEFONICKÁ PODPORA
- ONLINE SLUŽBY

OUTSOURCING SERVEROV

PRENAJATÉ LINKY

PRENAJATÉ LINKY

INTERNET ISP1

INTERNET ISP2

AT&T GLOBÁLNA SIEŤ
PRODUKČNÉ CENTRUM
IT CENTRUM 1

AT&T GLOBÁLNA SIEŤ
ZÁLOŽNÉ CENTRUM
IT CENTRUM 2

... aj pre malé a stredné podniky
eXite® WebClient
Pre účastníkov systému eXite® z oblasti malých a stredných podnikov predstavuje
eXite® WebClient nízkonákladovú formu EDI riešenia.
Má jednoduché intuitívne
ovládanie a nevyžaduje
vysoké technické znalosti. Podporuje nasledujúce
funkcie:
- prijímanie objednávok
(ORDERS) a príjemiek
(RECADV)
- odoslanie dodacieho
listu (DESADV) a faktúry
(INVOIC)
- zoskupenie viacerých
objednávok do jednej
faktúry
- vstupné a výstupné rozhranie pre integráciu
údajov so systémom ERP
- komunik ačný modul
umožňujúci spojenie so
všetkými obchodnými
partnermi

Niekoľko zaujímavých údajov o eXite:
√ 2000 prepojených spoločností, medzi inými aj:
Billa, Metro, Tesco, Kaufland, DM, Nestle, Henkel, Procter&Gamble,
Coca-Cola, Johnson&Johnson, Merkur, Spar, Mars, Red Bull
√ 1000 spojení cez gateway (brány)
√ 6000 aktívnych alebo pasívnych mejlových schránok
√ 30 milónov prihlásení
√ 9000 používateľov
√ 100 miliónov elektronických obchodných transakcií
(objednávky, dodacie listy, faktúry, inventárne správy, obchodné správy,
elektronické platby, avízo o prevedení platby, avízo o zúčtovaní, bankové
výpisy, základné údaje výrobku atď.)
√ 10 biliónov Euro - obrat vychádzajúci z transakcií eXite
Využitie systému eXite®,
ktorý umožňuje výmenu
štandardných elektronických obchodných správ
spracovaných automaticky,
znamená vyhnúť sa zbytočným chybám a nákladom.
Navyše spojenie obchod-

ných správ s presnou identifikáciou výrobkov vytvorí
oveľa lepšie reagujúci a efktívnejší obchodný cyklus.
Toto je základná a okamžitá
výhoda výmeny obchodných dokumentov formou
elektronických správ.

Bližšie informácie o platforme eXite® nájdete na internetovej adrese:
www.ean.sk/exite

Martin Beňo
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Štandardizovaná európska paletová etiketa
... všetko o kóde GS1-128 na našom webe
pripravený v slovenskom
jazyku a dostupný je z našej
webovej stránky.

V predchádzajúcom čísle
Aktualít 858 sme Vás informovali o pripravovanom európskom štandarde, cieľom
ktorého je dosiahnuť harmonizovaný prístup k používaniu paletových etikiet
v rámci Európy. V štandarde
sú na základe poznatkov z
praxe opísané odporúčané
postupy identiﬁkácie logistických jednotiek pomocou
systému GS1. Dokument je

Kostru dokumentu tvorí šesť
nosných kapitol. V úvode
je zadeﬁnovaný pojem logistická jednotka a znázornená štruktúra kódu SSCC.
Táto kapitola je zameraná
najmä na základné pravidlá
identiﬁkácie, dozviete sa
akým spôsobom a kedy sa
uvádzajú aké dátumy, miery
a šarže.
Ďalším dôležitým krokom
k identiﬁkácii je pochopenie rozdielu medzi homogénnymi a heterogénnymi,
štandardnými a neštandardnými logistickými jednotkami, nakoľko od toho závisí,
ktoré aplikačné identiﬁkáto-

ry použiť. O tom už podrobne pojednáva nasledujúca
kapitola, kde sú znázornené jednotlivé typy logistických jednotiek a sú pri nich
uvedené povinné aplikačné identiﬁkátory ako aj tie,
ktoré odporúčame použiť z
dôvodov efektívneho spracovania údajov pri expedícii
a príjme tovaru.
Nemenej dôležitou informáciou v tomto dokumente
sú technické požiadavky na
etiketu a veriﬁkácia kvality.
Nájdete tu informácie o veľkosti etikety, spôsobe rozlo-

ženia údajov ako aj veľkosti
textovej podoby a čiarových
kódov. Opísanú sú tu aj jednotlivé faktory, ktoré vplývajú na kvalitu čiarových kódov a rozdelenie na stupne
kvality podľa ISO normy.
Pri tvorbe dokumentu sa
nezabudlo ani na množstvo
praktických príkladov a veríme, že poslúžia ako návod,
keď budete postavení pred
otázku ako zostaviť logistickú etiketu.
Marianna Revallová

Európska paletová etiketa
kliknite na

www.gs1sk.org/produkty/čiarovékódy/
identifikácia/prepravné jednotky

GDSN
... implementácia na základe skúseností používateľov
GDSN je pre GS1 veľmi dôležitým produktom, ktorý
používa viac ako jedenásťtisíc spoločností a je v ňom
zaregistrovaných viac ako
milión výrobkov.
Pre rok 2007 boli na Globálnom Fóre v Bruseli identiﬁkované tri základné ciele a
to: urýchlenie používania
GDSN a zlepšenie kvality
údajov, zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi katalógmi.
Dôležitým krokom, ktorý pomôže splneniu týchto cieľov
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je projekt Etoile, do ktorého je zapojených niekoľko
členských organizácií GS1,
výrobcov a obchodníkov,
ktorí pôsobia aj na Slovensku (napr. Metro, Carrefour, Ahold a Tesco). Projekt
Etoile sa snaží o pomoc pri
zavádzaní GDSN do praxe
a to poskytovaním informácií a prípadových štúdií
založených na praktických
príkladoch z európskeho
trhu. Veľkí obchodníci a výrobcovia vidia výhody, ktoré
im GDSN prináša. Vedia ale,
že výhody budú ešte väčšie,
ak všetci ich obchodní part-

neri budú taktiež zapojení
do synchronizácie. Vytvorením projektu Etoile sa snažia poukázať na spôsoby,
ako GDSN vo ﬁrme implementovať a čomu sa počas
implementácie vyhnúť, aby
bol efekt čo najlepší a aby sa
výhody dostavili čo najskôr.
Pre GS1 Slovakia je GDSN
taktiež veľmi dôležité, lebo
pre našich členov to znamená zvýšenie efektivity
a zníženie nákladov. Synchronizácia údajov dokáže
výrobcov aj obchodníkov
oslobodiť od duplicitných

procesov a dovolí im sústrediť sa na ich hlavnú činnosť.
Tým zvýši ich konkurencieschopnosť a to nielen na
slovenskom trhu. Slovenský
E-katalóg je funkčnou súčasťou synchronizačnej siete a v súčasnosti obsahuje
logistické údaje o sto výrobkoch. Ak máte záujem o viac
informácií o synchronizácii
produktových údajov, alebo
by ste sa radi zapojili to tejto
siete, tak nás prosím kontaktujte.

Ladislav Janco

Pravidlá merania produktov
... uvádzajte logistické údaje štandardizovaným spôsobom

www.gs1sk.org/produkty/
gdsn

Kvalitné údaje sú pre obchod veľmi dôležité. Globálni obchodníci a výrobco-

via vidia tento
problém oveľa
zreteľnejšie, ako
tí ktorí operujú len s malým
množstvom výrobkov. Preto
vznikla iniciatíva, ktorá stála
pri zrode siete
GDSN. GDSN
slúži práve na
elimináciu chýb
pri výmene údajov o výrobkoch
a na urýchlenie
komunikácie.

Aj keď GDSN
odstraňuje niektoré procesy
pri ktorých môžu vyniknúť
chyby, tak jednu vec nemô-

že ovplyvniť. Sú ňou chyby,
ktoré vznikajú pri meraní
alebo pri rozdielnom ponímaní rozmerov. V praxi to
znamená, že ak napríklad
obchodník považuje za
prednú stranu výrobku niečo iné ako výrobca tak miery výrobku, ako ich odmeria
výrobca nesedia s rozmermi u obchodníka. Určenie
prednej strany je len jedným
z mnohých nezrovnalostí pri
meraní.
Preto vznikla v rámci GDSN
skupina 25 globálnych spoločností a zástupcov GS1,
ktorá má za úlohu tento
problém vyriešiť. Výstupom
práce medzinárodnej skupiny je dokument Pravidlá me-

rania výrobkov. Je to vlastne
krátky štandard, ktorý hovorí o zjednotení spôsobov
merania výrobkov a tým eliminácii nezrovnalostí. Tento
dokument je už dostupný aj
v Slovenčine.
Používaním jednotných postupov pri meraní sa môže
výrobca vyhnúť nezrovnalostiam pri výmene informácií s odberateľom. Štandard
takisto stanovuje akceptovateľné odchýlky, ktoré
môžu vzniknúť pri meraní
v rozličných podmienkach,
alebo pri použití určitých
druhov balenia.

Ladislav Janco

Zvyšovanie bezpečnosti pacientov
... Rada Európy podporuje štandardy GS1
Rada Európy vytvorila v roku
2003 skupinu expertov, ktorá mala pripraviť analýzu a
odporúčania smerujúce k
zvýšeniu bezpečnosti pacientov v európskom zdravotníctve.
Teraz, po troch rokoch existencie tejto skupiny vyšlo
správa, v ktorej je jedným

z návrhov na zvýšenie
bezpečnosti pacientov aj
používanie GS1 čiarových
kódov na označovanie jednotlivých dávok liekov. Kód
vo formáte DataMatrix by
mal obsahovať GTIN, dátum
exspirácie a číslo šarže.
Používanie systému GS1 v

Aktuality 858, informačný časopis
združenia GS1 SLOVAKIA,
registračné č. MK SR 2367/2000,
ISSN číslo 1335-7336,
pre GS1 SLOVAKIA vydáva
EAN Slovakia, s.r.o.,
zostavila: Marianna Revallová,
grafická úprava, DTP:
Výtvarná agentúra A1 Žilina,
foto: VA1, archív GS1,
tlač: Patria Prievidza, s.r.o.

zdravotníckych systémoch
rôznych krajín sa neustále
zväčšuje. Požiadavky lepšej
vysledovateľnosti a znižovania nákladov na zdravotnícku starostlivosť nútia aj toto
odvetvie zaoberať sa technológiami, za pomoci ktorých by tieto ciele dosiahli.
Systém čiarových kódov

GS1 je najpoužívanejším
systémom na automatickú
identiﬁkáciu tovaru v maloobchode. Počas jeho používania za posledných 30
rokov sa systém zdokonalil
a plne vyhovuje aj požiadavkám zdravotníctva.
Ladislav Janco

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

ŠKOLENIA
NAUČTE SA POUŽÍVAŤ
ŠTANDARDY GS1 SPRÁVNE
BRATISLAVA 29. mája 2007
30. mája 2007

GS1 Basic
GS1-128

ŽILINA

6. júna 2007
7. júna 2007

GS1 Basic
GS1-128

PREŠOV

26. júna 2007
27. júna 2007

GS1 Basic
GS1-128

GS1 Basic

Úlohou školenia je naučiť účastníkov, ako postupovať pri identiﬁkácií obchodných jednotiek, tak maloobchodných ako aj veľkoobchodných, ako prideľovať čísla, v akých prípadoch čísla ponechať a v akých ich zas zmeniť. Osobitnú pozornosť venujeme technickým požiadavkám na kvalitu čiarových kódov, poukážeme na faktory, ktoré najčastejšie
ovplyvňujú ich čitateľnosť a môžu mať negatívny dopad na celý distribučný reťazec.

GS1-128

Požadujú vaši odberatelia identiﬁkáciu logistických jednotiek? Na školení sa naučíte
vytvoriť jedinečné identiﬁkačné čísla pre každú paletu, oboznámite sa s aplikačnými
identiﬁkátormi a technickými požiadavkami na paletovú etiketu a čiarové kódy. Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako do jedného čiarového kódu zakódovať dátum výroby,
číslo výrobnej dávky, počet kusov a mnoho ďalších údajov.

Zaregistrujte sa na revallova@gs1sk.org
najneskôr 1 týždeň pred konaním školenia.
Podrobné informácie nájdete na www.ean.sk

