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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia

Vo februári sa uskutočnilo stretnutie všetkých zástupcov členských krajín GS1 v Bruseli. tzv. Globálne
Fórum 2008. Okrem už tradičných prezentácii o vývoji systému jednoznačnej identiﬁkácie v jednotlivých
krajinách sveta a pilotných nových riešení sa prvýkrát objavila aj určitá nespokojnosť s vývojom v GS1 Global,
hlavne z regiónu Južnej Ameriky a Európy. Zdá sa že aj napriek tomu, že naša organizácia prešla v minulých
rokoch značnými zmenami a na obzore je zlúčenie sa s menšími združeniami ECR a GCI, medzi členskými
krajinami tlie určitá obava o budúcom smerovaní organizácie. Prvýkrát sa hovorilo o možných úmysloch
svetových gigantov v oblasti informačných technológii a ich potenciálnom vplyve na naše štandardy. Zdá sa,
že ani obvykle pokojné vody štandardizácie nezostanú nadlho takými pokojnými.

GS1 Slovakia na Ministerstve zdravotníctva
... o štandardy v zdravotníctve je záujem aj u nás
Ako sme Vás už informovali v
minulých vydaniach Aktualít
858, štandardy GS1 sa začínajú vo veľkej miere používať v zdravotníctve. V rámci
našich aktivít v tejto oblasti
sme 27. 2. 2008 na pôde
Ministerstva zdravotníctva
SR prezentovali najnovšie
trendy v označovaní liekov
a zdravotníckych pomôcok.
Na stretnutí sa zišli zástupcovia MZ SR, dovozcov a výrobcov liekov a pomôcok,
farmaceutických spoločností, profesionálnych združení a zdravotných poisťovní.
Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca GS1 Healthcare, pán
Christian Hay.
Predstavili sme združenie
GS1 a možnosti využitia
systému GS1 a čiarových
kódov v zdravotníctve.
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Medzi hlavné výhody automatickej identifikácie v
zdravotníctve patrí zvýšenie
bezpečnosti pacientov, znižovanie nákladov, boj proti

predaju falošných liekov,
sťahovanie liekov z obehu a
zlepšenie vysledovateľnosti
pohybu liekov a zdravotníckych pomôcok. V prezentá-

cii boli spomenuté aj typy
čiarových kódov, ktoré sa
momentálne na označovanie používajú (EAN-8 a EAN13) a nový druh kódu pre
zdravotníctvo Datamatrix,
do ktorého sa dá zakódovať
aj dátum exspirácie a číslo
šarže.
Podľa Zákona o lieku 140/98
musia byť všetky lieky
u nás označené kódom
EAN. V súvislosti s týmto
zákonom a jeho chystanou
novelizáciou, sme navrhli
zmenu v tom, že obal lieku
by mal obsahovať GTIN v
akejkoľvek strojom čitateľnej podobe. Výrobcom
to dáva väčšiu voľnosť pri
výbere technológie.
Pán Christian Hay zástupca
skupiny GS1 Healthcare User

Group prezentoval použitie systému GS1 v zdravotníctve vo svete. V Európe
sa vo väčšine krajín používa práve systém GS1.
Napriek tomu, že sa ešte
stále používajú aj iné systémy pre označovanie, globálni výrobcovia sa dohodli na používaní štandardu
GS1. Spomenul projekty na
označovanie zdravotníckych ambulancií pomocou
GLN (Globálne lokalizačné
číslo) vo Švajčiarsku, aktivitu americkej agentúry FDA
a Európskej komisie na
vytvorení jednotného označovanie zdravotníckych
pomôcok (UDI –unique
device identifier), projekty

vo Francúzku na označovanie liekov pomocou kódu
Datamatrix, podobné projekty v Austrálii, Turecku a
Japonsku. GS1 spolupracuje
a je podporovaná združeniami EUCOMED, IFAH, HDMA
a symboliky systému GS1 a
aplikačné identifikátory sú
súčasťou štandardov ISO.
Po skončení prezentácie sa
začala diskusia, počas ktorej
sme zistili, že o danú problematiku je u nás pomerne
veľký záujem. Tento záujem
je podmienený aj plánovaným vývojom eHealth projektu na Slovensku a možným využitím niektorých
štandardov GS1 pri tomto
projekte.

Máme záujem na tom, aby
aj používatelia na Slovensku
mali aktuálne informácie a
poprípade sa zúčastnili na
vývoji nových štandardov
pre zdravotníctvo. Preto
na konci apríla organizujeme prvé stretnutie GS1
Healthcare User Group –
pracovnej skupiny pre zdravotníctvo, ktorá bude súčasťou globálnej skupiny HUG.
Na stretnutí sa zúčastnení
dozvedia najnovšie informácie z oblasti označovania liekov a zdravotníckych pomô-

cok a budú sa môcť aktívne
zapojiť do pripomienkovania tvoriacich sa štandardov.
Slovensko, ako malá krajina štandardy väčšinou len
preberá. Momentálne sa ale
množstvo štandardov pre
zdravotníctvo ešte len tvorí
a našim členom sa otvára
jedinečná príležitosť vznik
štandardov ovplyvniť.
Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

Marcové školenia
... účastníci sa presvedčili, že čiarové kódy sa dajú zlepšiť
Od minulého roka sa stala
súčasťou školenia GS1 Basic
kontrola kvality čiarových
kódov. Každý účastník má
možnosť priniesť si so sebou
tri výrobky z vlastnej produkcie, ktoré spoločne skontrolujeme. Využívame pritom
softvér verifikátora ako aj
vedomosti, ktoré účastníci
získali počas školenia.
Výrobca spravidla považuje čiarový kód na svojom
výrobku za kvalitný, ale
práve na školení sme boli
svedkami toho, že vynikajúci stupeň kvality dosahuje
len malý zlomok výrobkov
(len 4 z 33 hodnotených).
Kvalita väčšiny kódov sa
pohybovala na úrovni C,
čo je hraničné pásmo a
zaznamenali sme dokonca
aj niekoľko čiarových kódov,

ktoré nevyhoveli po žiadnej
stránke.
Prečo je vôbec dôležité sledovať a hodnotiť kvalitu
čiarového kódu?
Akonáhle výrobok dosiahne
stupeň kvality C, je to signál
pre výrobcu, že kvalita je
na hrane a je vhodné urobiť korekcie tlače. A práve
pomocou verifikátora zistíme, ktoré parametre je
potrebné upraviť.

s novými návrhmi, oveľa
lepšími. Tento človek nám
dokázal opodstatnenie školenia a my veríme, že čiarové
kódy na slovenských výrobkoch sa budú v budúcnosti
pohybovať len v tých najvyšších stupňoch kvality.

Neváhajte a kedykoľvek sa
ozvite, radi Vám s čiarovými
kódmi pomôžeme.

Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

Nezabúdajme, že čiarový
kód sa musí dať vždy zoskenovať na prvýkrát. Ak nemá
túto úlohu plniť, potom na
výrobku nemusí byť.
Potešil nás jeden z účastníkov, ktorého kódy dosiahli
nevyhovujúci stupeň kvality a na druhý deň prišiel
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Elektronická komunikácia
... štandardizované verzus vlastné riešenie
Slovenské firmy nemôžu
existovať izolovane a v rámci obchodu sú neoddeliteľnou súčasťou globalizačných procesov. Už dávno
nežijeme v dobe, keď každý
obchod a obchodík má
iného majiteľa. Dnes je všetko súčasťou reťazca, či už s
národným alebo medzinárodným pokrytím.
Keď sa pre 30 rokmi začalo
vo svete uvažovať o prechode z papierovej formy
obchodnej komunikácie na
elektronickú, viaceré spoločnosti si uvedomili, že sa
to musí udiať v spolupráci s
inými. Jednoducho povedané, že musia spolupracovať
dokonca aj so svojou priamou konkurenciou. Implementácia riešenia, keď 10
rôznych obchodných partnerov spolu komunikujú 10
rôznymi spôsobmi, by bola
neúnosne drahá. Naproti
tomu, implementácia jediného spoločného riešenia je
výhodná pre všetky zúčastnené strany.

V maloobchodnom sektore
sú výsledkom takéhoto spoločného snaženia veľkých
obchodných spoločností
a ich obchodných partnerov štandardy GS1 eCom.
Počas 30 rokov existencie sa

počet používateľov našich
štandardov vyšplhal na viac
ako úctyhodných 100,000.
A toto číslo každým rokom
rastie vďaka novým regiónoma a novým sektorom,
kde sa tieto štandardy udomácňujú.
Je prirodzené, že existujú
spoločnosti, ktoré nepokladajú štandardizované riešenia za potrebné. Zaviedli
si vlastné riešenie „šité na

mieru“ s tým, že ich obchodní partneri sa budú musieť
prispôsobiť. História však
ukázala, že toto prispôsobovanie sa iných v konečnom
dôsledku znamená iba zvýšenie vlastných nákladov, čo

sa automaticky odzrkadlí v
zníženej konkurencieschopnosti.
Každý, kto chce efektívne
znižovať svoje náklady a byť
konkurencieschopný, si skôr
alebo neskôr uvedomí, že je
to možné len vďaka riešeniam postaveným na medzinárodných štandardoch.
Aj keď na Slovensku sa
štandardizovaná elektronic-

RFID a spotrebná elektronika
... jeden RFID tag od kolísky po hrob
Pre výrobcov elektroniky,
distribútorov a predajcov
pomaly prichádza deň, kedy
bude sledovanie životného cyklu počítačov, televízorov a ďalších produktov
prínosom nielen pre nich
samotných, ale aj pre spotrebiteľov.
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ká obchodná komunikácia
začala v maloobchode šíriť
až v posledných 5-7 rokoch,
našla si už svoje miesto.
Je to najmä vďaka medzinárodným obchodným
reťazcom, ktoré svoje know-how priniesli zo sebou. Ale
aj naše národné reťazce sa
snažia držať krok s novými
technológiami a začínajú sa
obzerať po štandardizovaných riešeniach.
Naším poslaním je ukázať
výhody „hladkej“ štandardizovanej cesty, ktorá nesie so
sebou 30 rokov skúseností,
oproti ťažkostiam „hrboľatej“ vlastnej cesty, ktorá má
navyše veľmi neistý koniec.
Už stará múdrosť hovorí:
„Človek sa učí na vlastných
chybách, ale len múdry človek sa učí na chybách iných.“

Martin Beňo
beno@gs1sk.org

Vo firme Toshiba Europe
pocítili zmenu hneď, ako
zaviedli technológiu rádiofrekvenčnej identifikácie na
sledovanie pohybu laptopov v továrni v nemeckom
Regensburgu. Európska pobočka japonskej firmy
Toshiba začala v roku 2006
umiestňovať pasívne RFID
tagy na balenia už na výrobnej linke. Tie sa ďalej automaticky snímajú pri presune
skompletizovaných paliet
do skladov, odkiaľ sa zasielajú predajcom. Pred používaním RFID trvalo pracovníkom ručne zosnímať čiarový
kód na všetkých laptopoch
na palete jeden a pol minú-

ty. S RFID sa tento čas skrátil
na 3 sekundy. Náklady na
zosnímanie každej palety
sa znížili z 0,35 USD na 0,21
USD, čo firme len minulý
rok ušetrilo 470 000 dolárov.
RFID tiež pomohlo znížiť
straty a počet odcudzených
výrobkov a zabezpečiť presnosť pri vychystávaní zásielok zákazníkom.
Spotrebná elektronika je
predurčená na označovanie RFID tagmi na úrovni
maloobchodných jednotiek. Na rozdiel od bežného
spotrebného tovaru sú pri
vyšších predajných cenách
elektroniky náklady na RFID
tagy zanedbateľné.

Zástupcovia priemyslu spotrebnej elektroniky vidia
uplatnenie RFID technológie nielen pri výrobe, ale aj
pri dodaní predajcovi a v samotnej predajni. RFID tagy
môžu obsahovať informácie
o záručnej dobe alebo vykonaných opravách.
Pracovná skupina, ktorú zastrešuje EPCglobal, a ktorej
členmi sú výrobcovia, distribútori a predajcovia elektroniky začala v auguste 2007
zostavovať štandardy, ktoré
by splnili ich požiadavky.
Celý proces by mal trvať dva
roky.
Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

Európska stratégia pre RFID
... cesta k zvyšovaniu konkurencieschopnosti
Na minuloročnej výstave
CeBIT, ktorá sa konala v marci
v nemeckom Hannoveri
oznámila Viviane Redingová,
európska komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá,
že Európska komisia zriaďuje
expertnú skupinu pre rádiofrekvenčnú identifikáciu.
Cieľom skupiny je umožniť
dialóg medzi zúčastnenými
stranami, vrátane organizácií
pre ochranu práv spotrebiteľov, užívateľov, vnútroštátnych a európskych orgánov.
Expertná skupina, ktorej členmi budú zástupcovia občianskej spoločnosti, koncoví
užívatelia, ktorých sa používanie RFID dotýka v najväčšej
miere (spotrebitelia, pacienti,
zamestnanci), zástupcovia
výrobcov RFID tagov, softvéroví a systémoví integrátori
a normalizačné orgány, vypracuje do konca tohto roka
usmernenie o spôsobe pou-

žívania technológie RFID v
Európe. Rovnako v roku 2008
plánuje komisárka Redingová
predložiť Európskej komisii
notifikáciu o „Internete vecí“,
ktorá určí ďalšie kroky vedúce
k používaniu RFID. Ďalším zo
záväzkov komisárky je podpora globálnej harmonizácie
a predloženie návrhov technologických štandardov krajinám ako sú Spojené štáty
a Čína.

Svoj plán ďalej rozvíjať RFID
stavia Európska komisia na
výsledkoch otvorenej diskusie, ktorá prebiehala po dobu
šiestich mesiacov medzi užívateľmi, politickými zástupcami a občanmi, a ktorá
potvrdila, že technológia
RFID je schopná zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a
zvýšiť produktivitu. Teraz je
načase začať tieto výhody
využívať.

Internet vecí alebo Internet of
Things je koncept, ktorý vznikol, rovnako ako Elektronický
produktový kód (EPC), v laboratóriách Auto-ID na
Massachusetskom technologickom inštitúte.
Auto-ID si dali za cieľ vytvoriť
sieť, ktorá prepojí počítače s
objektmi. Systém bude založený na existujúcich štandardoch a bude prístupný pre
každého, tak ako Internet. Ten
prostredníctvom zdieľania
dát umožnil firmám stať sa
efektívnejšími. Schopnosť sledovať pohyb individuálnych
položiek od výrobcu cez sklad
až po ich prípadnú recykláciu
tento efekt znásobí.

Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org
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Zoznam technických členov
... a služby, ktoré ponúkajú
ALDA, s.r.o.

EAN Slovakia, s.r.o.

Veselé pri Piešťanoch č. 426, PSČ 922 08
Kontaktná osoba: Jaroslav Antalík
Tel.: 033/7720541-2, Fax: 033/7720543
Email: ja@alda.sk, www.alda.sk
ponúka:
tlačiarne ČK, tlač etikiet s ČK, software, ...

Nanterská 23, 010 08 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Oktavec
Tel.: 041/500 41 70, Fax: 041/500 41 71
Email: info@ean.sk, www.ean.sk
ponúka:
snímače ČK, kontrolné prístroje, tlač etikiet s ČK, systémy
s ČK, software, servis, ...

ARC-Igor Beňko
Antona Bernoláka 45, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Igor Beňko
Tel.: 041/7641 780, Fax: 041/7641 780
Email: igorbe@vaat.sk
ponúka:
tlačiarne ČK, tlač etikiet s ČK, výroba predlôh pre tlač

Barco Slovakia, s.r.o.
Nové záhrady I, č. 11sdf, 821 05 Bratislava
Kontaktná osoba: Peter Valent
Tel.: 02/4823 56 00, Fax: 02/4823 56 01
Email: pvalent@barco.sk
ponúka:
snímače ČK, terminály so snímačmi ČK, tlačiarne ČK, tlač
etikiet s ČK, výroba predlôh pre tlač ČK, systémy s ČK, software, servis, ...

Národná 34, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Peter Saloň
Tel.: 041/7067219, Fax: 041/5620654
Email: info@overtura.sk, www.overtura.sk
ponúka:
informačné systémy pre plánovanie a riadenie výroby, ...

GABEN, spol. s r.o.
gen. M. R. Štefánika 9, 911 00 Trenčín
Kontaktná osoba: Pavel Benda
Tel.: 032/744 06 60, Fax: 032/744 06 60
Email: trencin@gaben.sk, www.gaben.sk
ponúka:
snímače ČK, terminály so snímačmi ČK, tlačiarne ČK, tlač
etikiet s ČK, systémy s ČK, software, servis, ...

BARTECH Slovakia, s.r.o.

IDENTCODE s.r.o.

Kátovská 7, 908 51 Holíč
Kontaktná osoba: Miroslav Rampala
Tel.: 034/668 56 33-4, Fax: 034/668 56 34
Email: info@bartech.sk, www.bartech.sk
ponúka:
snímače ČK, PDA terminály so snímačmi ČK, tlačiarne ČK,
spotrebný materiál pre TT tlačiarne, tlač etikiet s ČK, software pre tlač ČK, SW pre zber dát vo výrobe xTrace, Mobilný
skladník a Inventúra, nadstavby ERP systémov s využitím
zariadení na tlač a snímanie ČK, poradenstvo a analýzy
systémov automatickej identifikácie, certifikovaný servis
dodávaných zariadení.

Družstevná č. 2, 945 01 Komárno
Kontaktná osoba: Ing. Vincent Szabó
Tel.: 035/7741166, Fax: 035/7741168
Email: mail@identcode.sk, www.identcode.sk
ponúka:
snímače ČK, terminály so snímačmi ČK, tlačiarne ČK, kontrolné prístroje, tlač etikiet s ČK, pokladne so snímačmi ČK,
váhy s tlačou ČK, systémy s ČK, software, servis, ...

COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Kontaktná osoba: Ing. N. Andrejčíková
Tel. / Fax: 034/668 13 12
Email: firma@cosmotron.sk, www.cosmotron.sk
ponúka:
snímače ČK, terminály so snímačmi ČK, tlačiarne ČK, kontrolné prístroje, tlač etikiet s ČK, pokladne so snímačmi ČK,
váhy s tlačou ČK, systémy s ČK, software, servis, ...
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FORTE s.r.o.

JaGa, s.r.o.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Hornáček
Tel.: 02/5022 14 76, Fax: 02/5022 14 76
Email: jaga@cdicon.sk, www.jaga-sr.sk
ponúka:
snímače ČK, terminály so snímačmi ČK, tlačiarne ČK, tlač
etikiet s ČK, systémy s ČK, software, servis, ...

KODYS SLOVENSKO, s.r.o.

Počítače a programovanie, s.r.o.

Bencúrova ul. 39, 821 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Stanislav Čierny
Tel.: 02/4341 31 03, Fax: 02/4342 38 36
Email: obchod@kodys.sk, www.kodys.sk
ponúka:
snímače ČK, terminály so snímačmi ČK, tlačiarne ČK, kontrolné prístroje, tlač etikiet s ČK, výroba predlôh pre tlač ČK,
software, servis, skladové riešenia s využitím technológii
- čiarový kód, RFID a hlasom riadene operácie...

Kuzmányho 22, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Kaduc
Tel.: 041/500 08 53 - 858 Fax: 041/500 08 57
Email: info@pap.sk, www.pap.sk
ponúka:
snímače ČK, terminály so snímačmi ČK, tlačiarne ČK, kontrolné prístroje, tlač etikiet s ČK, výroba predlôh pre tlač ČK,
pokladne so snímačmi ČK, systémy s ČK, software, servis, ..

MiF, s.r.o.
Pod Hájom 958/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
Kontaktná osoba: Michal Filípek
Tel.: 032/6589889, Fax: 032/6589098
Email: mif@mif.sk, www.mif.sk
ponúka:
tlačiarne ČK, tlač etikiet s ČK, výroba obalov s ČK, výroba
predlôh pre tlač ČK, ...

NOVISYS s.r.o.
Löfllerova 2, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Bárta
Tel.: 055/633 36 43 Fax: 055/633 36 43
Email: novisys@novisys.sk, www.novisys.sk
ponúka:
snímače ČK, terminály so snímačmi ČK, tlačiarne ČK, tlač
etikiet s ČK, pokladne so snímačmi ČK, systémy s ČK, software, servis, ..

ORIWIN, s.r.o.
Slnečná 211/1, 010 03 Žilina
Kontaktná osoba: Peter Výboh
Tel.: 041/565 57 88, Fax: 041/565 57 88
Email: peter.vyboh@oriwin.eu; www.oriwin.eu
ponúka:
snímače ČK a RFID, terminály so snímačmi ČK a RFID, tlačiarne ČK a RFID, tlač etikiet s ČK, váhy s tlačou ČK, systémy s ČK
a RFID, software, servis, EDI, EDIFACT, EANCOM, ...

poznámka: ČK - čiarový kód
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Purgina, s.r.o.
Brigádnická 68, 841 05 Bratislava
Kontakt. osoba: Ing. Štefan Kilársky
Tel.: 02/44872895-6, Fax: 02/44872898
Email: purgina@purgina.sk, www.purgina.sk
ponúka:
tlačiarne ČK, tlač etikiet s ČK, výroba obalov s ČK, výroba
predlôh pre tlač ČK, software, servis, ...

S&T Varias s.r.o.
Mlynské Nivy 43/A
821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Vladimir Hric, CSc.
Tel.: 041/511 51 11, Fax: 041/764 13 64
Email: info@snt.sk, www.snt.sk
ponúka:
implementácia SAP, informačné systémy, snímače ČK, terminály so snímačmi ČK, tlačiarne ČK, váhy s tlačou ČK,
systémy s ČK, software, HW, servis, EDI, EDIFACT, EANCOM,
kancelárska a reprodukčná technika, lekárske prístroje, zdravotnícke potreby

VECTRA s.r.o.
P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Kováčik
Tel.: 041/5640252-4, Fax: 041/7001260
Email: kovacik@vectra.sk, www.vectra.sk
ponúka:
snímače ČK a RFID, terminály so snímačmi ČK a RFID, tlačiarne ČK a RFID, tlač etikiet s ČK a RFID, výroba predlôh pre tlač
ČK a RFID, pokladne so snímačmi ČK a RFID, systémy s ČK
a RFID, software, servis, ...

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

Elektronická fakturácia
úspora času a nákladov
HLAVNÉ VÝHODY

• vyššia produktivita a efektivita
• zníženie nákladov na spracovanie
dokumentov vďaka automatizácii
• elektronický archív dokumentov
namiesto papierového
• rýchlejšia odozva na požiadavky trhu
• zníženie papierovania a chýb
• lepšia konkurencieschopnosť

GLN
8580000000009
sieť VAN

EANCOM

konvertor

POŽIADAVKY NA POUŽÍVATEĽA

• dohoda s obchodným partnerom
o akceptácii elektronických správ
konvertor
(objednávka, dodací list, faktúra...)
a elektronického podpisu
• prístup na internet
• emailová schránka
• elektronický podpis
• pridelené GLN (globálne lokalizačné číslo)

EANCOM
GLN
8589000019998

NEVYHNUTNÉ SÚČASTI ELEKTRONICKEJ
KOMUNIKÁCIE

• komunikačný kanál alebo tzv. sieť VAN - zabezpečuje
prenos správy v štandardizovanom formáte medzi
obchodnými partnermi
• softvérový konvertor - zabezpečuje prevod informácií
z informačného systému do medzinárodne
štandardizovaného formátu (EANCOM) a naopak

FAKTY O SYSTÉME EXITE® (SIEŤ VAN)

• eXite má zastúpenie v 17 európskych krajinách
• od marca 2007 aj na Slovensku
• používajú ho obchodné reťazce Metro, Billa, Tesco,
Ahold
• obsahuje 10 000 evidovaných GLN
• spája 9 000 používateľov v 5500 spoločnostiach
• realizuje sa 30 miliónov prihlásení ročne
• prijme a doručí sa 130 miliónov elektronických
obchodných správ ročne

EAN Slovakia s.r.o., Nanterská 23, 010 08 Žilina
Tel.:+421 41 5004170, FAX: + 421 41 5651186
www.ean.sk, exite@ean.sk

