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Elektronické faktúry

Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
Na začiatku tohto roku sme zaviedli nový informačný systém na registrovanie členov združenia a vydávanie licencií pre
fyzické osoby. Táto zmena by nám mala pomôcť vo väčšej miere používať elektronickú komunikáciu s Vami, našimi členmi,
a rýchlejšie reagovať na Vaše požiadavky. Prvé skúsenosti sú pozitívne. Budeme sa snažiť prevažnú väčšinu dokumentov
vytvárať iba v elektronickej podobe a podpisovať zaručeným elektronickým podpisom. Taktiež nové publikácie budú vždy
publikované v elektronickej podobe a iba niektoré sa budú aj tlačiť a posielať.

Všeobecné špeciﬁkácie GS1
... nové vydanie január 2011
GS1). Pri používaní čiarových kódov
EAN sa musia vždy zohľadniť oba tieto
dokumenty.

Parametre, ktoré má čiarový kód EAN
spĺňať, aby sa dal bez problémov skenovať, definuje medzinárodná norma
ISO/IEC 15420. Je to normatívny dokument, ktorý zároveň hovorí, že podrobnejšie informácie o podmienkach použitia čiarových kódov EAN špecifikuje
organizácia GS1.
Podrobný dokument, v ktorom sú
opísané všetky podmienky použitia
kódov EAN sa nazýva General GS1
Specifications (Všeobecné špecifikácie
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Ilustráciu vplyvu oboch dokumentov
je možné uviesť na nasledujúcom príklade. Norma hovorí, že minimálna veľkosť čiarového kódu EAN je na úrovni
80 % od nominálnej veľkosti. Štandard
GS1 však zohľadňuje aj podmienky, kde
sa takýto kód bude skenovať. To znamená, že ak označujeme balenie, ktoré
sa predá konečnému spotrebiteľovi v
maloobchode, potom naozaj môžeme použiť 80 %-nú veľkosť čiarového
kódu. Ak však označujeme skupinové/
kartónové balenie, ktoré je určené na
veľkoobchodný predaj, potom čiarový kód EAN musí byť zväčšený aspoň
na úroveň 150 - 200 %. Pre posúdenie
kvality je preto rozhodujúce aj dodržanie Všeobecných špecifikácií GS1. Ak
by bol čiarový kód vytlačený na kartónovom balení v 80 % veľkosti, potom
bude vyhodnotený stupňom kvality
F (0.0) – nevyhovuje. Čiarový kód EAN
sa vo veľkoobchode skenuje z väčšej

vzdialenosti ako v maloobchode, preto
aj čiarový kód musí byť väčší.
Všeobecné špecifikácie GS1 sú
dostupné v anglickom jazyku na základe žiadosti zaslanej na adresu
revallova@gs1sk.org. Dokument je
určený primárne pre firmy, ktoré poskytujú služby spojené s používaním
čiarových kódov; firmy, ktoré tlačia
čiarové kódy; dodávajú systémy na
čiarové kódy a podobne.
Pre výrobcov sú požiadavky GS1 zhrnuté v dokumentoch Kvalita čiarových
kódov a Manuál pre používateľov systému GS1, ktoré sú dostupné na stránke www.gs1sk.org v časti Publikácie.
Ako výrobca potrebujete vedieť, že
keď si objednávate tlač obalov a etikiet
s čiarovými kódmi, potom zadajte dodávateľovi obalov požiadavku, aby bol
čiarový kód v súlade s ISO/IEC 15420 a
Všeobecnými špecifikáciami GS1.
Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

GS1 Slovakia sa prezentovalo
na Globálnom fóre GS1
... vďaka službe SkenTo sa technológia MobileCom využíva
aj na Slovensku
MobileCom je technológia, ktorá
umožňuje spotrebiteľom skenovať pomocou svojich mobilných telefónov
čiarové kódy na výrobkoch a získať
o nich dôležité informácie, poprípade
prístup k doplnkovým službám spojeným s danými výrobkami.
V rámci Slovenska propaguje združenie GS1 Slovakia túto technológiu cez
svoj pilotný projekt SkenTo už viac ako
pol roka. Posledný februárový týždeň
prezentovalo združenie tento projekt
aj na medzinárodnej pôde, konkrétne
na Globálnom fóre GS1 v Bruseli. Konferencie sa každoročne zúčastňuje viac
ako 400 zástupcov z členských organizácií GS1 a vybraných hostí. Slovenské
GS1 malo možnosť predstaviť projekt
SkenTo formou prezentácie aj formou
demonštrácie „tvárou v tvár“, kde sa
projekt tešil veľkému záujmu návštevníkov a vyslúžil si viacero uznaní z ra-

dov členských organizácií GS1.
Momentálne, vďaka službe SkenTo,
môže spotrebiteľ skenovať a získavať
informácie až z piatich databáz:
	Gepir, kde sa nachádzajú kontaktné informácie
na všetkých vlastníkov
čiarových kódov, poprípade základné informácie o výrobkoch.
	COOP Jednota, kde je
niekoľko špeciálnych
potravín určených pre
diabetikov a celiatikov.
	ADC ČÍSELNÍK, v ktorom sú informácie o približne 17 000 liekoch,
výživových doplnkoch a
zdravotníckych pomôckach.
	Martinus.sk, kde sú podrobnosti až
o 80 000 knihách.

•

	Pricemania.sk, kde je možné porovnať ceny až 200 000 výrobkov z približne 1 500 slovenských e-shopov.

•
•
•
•




Martin Beňo
beno@gs1sk.org

... informácie o kvalite čiarových kódov na webe
Na základe informácií získaných
z nášho trhu vieme, že kvalita čiarových kódov je na Slovensku na veľmi
nízkej úrovni. Zisťovali sme, prečo je

tomu tak a dospeli sme k nasledovnému záveru: výrobca potrebuje čiarový
kód a grafikovi zadá požiadavku; grafik

vytvorí čiarový kód a výrobca ho odsúhlasí. Pokiaľ ani jeden z nich nemá
informácie o tom, ako má čiarový kód
vyzerať, tak grafik urobí chybný návrh
a výrobca ho pre nedostatok
informácií odsúhlasí. Problém sa ale zistí až vtedy, keď
sú výrobky zabalené do obalov so zlými čiarovými kódmi
a dostanú sa do maloobchodnej siete.
Keďže obchodník sa spolieha na výrobcu, že mu dodá
kvalitný kód a výrobca sa zas spolieha
na grafika, rozhodli sme sa ponúknuť
nástroj, ktorý môžu firmy využívať a to

tak, že vytvoríme databázu čiarových
kódov, ktorých kvalita bola hodnotená
a sprístupníme ju firmám k nahliadnutiu. Napríklad obchodník bude vedieť,
že ak má v sieti výrobok s kvalitným
čiarovým kódom EAN, tento výrobok
nebude spôsobovať problémy pri predaji.
O našom pláne vytvoriť databázu sme
informovali na celosvetovom stretnutí organizácií GS1. Niekoľko krajín sa
k našej iniciatíve pridalo a na projekte
budeme spolupracovať.



Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org
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RFID vo vlakovej doprave
... budúcnosť identifikácie vagónov je v RFID
Švédska železničná spoločnosť vytvorila projekt, ktorý využíva RFID EPC
technológiu na označovanie a identifikáciu nákladných vagónov. Železnice sa začali zaujímať o technológiu
RFID v roku 2007 ako súčasť projektu
s financovaním od Európskej únie a
s účasťou 14 krajín. Keďže vo Švédsku,
ako aj v iných európskych krajinách,
väčšina vagónov pochádza z iných európskych krajín, interné švédske riešenie nebolo dostatočné. Preto
pre svoj projekt vybrali práve
technológiu EPC. Používanie
jednotných globálnych štandardov na označovanie spolu s najnovšou technológiou
EPC tagov 2. generácie dovoľuje kódovať do tagu množstvo rôznych údajov (napr.
číslo vagóna, GTIN, majiteľa...) a čítať tieto údaje až do
rýchlosti 200 km za hodinu
v akomkoľvek počasí. S doteraz používanou technológiou
nebolo možné identifikovať
vagóny za jazdy alebo len pri
nízkej rýchlosti.
GS1 predstavuje najpoužívanejšie štandardy v obchode
a logistike a vieme si predstaviť potrebu jednotného štandardu aj v železničnej doprave. Európska časť GS1 sa teda rozhodla podporiť
švédsky projekt a predstaviť riešenie
odbornej verejnosti. Na prvom stretnutí sa stretlo viac ako 50 delegátov z
väčšiny európskych krajín. Na rozdiel
od väčšiny stretnutí GS1 počet delegátov z prepravných spoločností ďaleko
prekročil počet zástupcov členských
organizácií GS1. Už len tento fakt sám
o sebe naznačuje, že o jednotné európske riešenie je záujem a organizácia
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GS1 musí s týmto projektom pokračovať a podporovať ho, aby potrebné
štandardy boli vytvorené čo najskôr.
Na konferencii sa prezentovali už
funkčné projekty, ktoré využívajú RFID
na sledovanie a identifikáciu vagónov,
tovaru a aj sledovanie infraštruktúry.
Využívanie jednotného štandardu v celej Európe by značne uľahčilo
výmenu informácií medzi partnermi

založené na jednotnej technológii,
aby umožnili interoperabilitu medzi
národnými systémami, systémami
majiteľov infraštruktúry a železničnými spoločnosťami,
	podporovaná technológia je založená na norme ISO/IEC 18000-6 Typ C,
	je potrebné dosiahnuť používanie
jednotného identifikačného štandardu, jednotného protokolu na
prenos informácií a jednotného formátu dát v tagu.

•
•

Prezentovaných bolo niekoľko projektov, ktoré sa
veľmi podobali zámerom aj
riešením. Práve preto sa delegáti dohodli na vytvorení znalostnej databázy. Dôvodom
je, že pri takmer všetkých
projektoch sa projektové
tímy stretávali s podobnými
problémami a výzvami, ktorých riešenie stálo čas aj peniaze a výsledky boli podobné. V znalostnej databáze sa
budú nachádzať výsledky už
dokončených projektov a na
ich základe sa všetci záujemcovia o takýto projekt budú
môcť oboznámiť s výsledkami a vyhnúť sa tak možným
chybám.
v doprave a zjednodušilo identifikáciu
domácich a zahraničných vagónov
kdekoľvek. Technológie automatickej
identifikácie zabezpečia aj zníženie
nákladov pri iných procesoch na železnici.
Výsledkom prvého stretnutia bol
konsenzus na niekoľkých témach:
	je potrebné, aby sa na identifikáciu
vagónov použil jednotný štandard,
	individuálne projekty by mali byť

•
•

Prvé stretnutie sa dá považovať za
veľký úspech. Len málokedy sa podarí
dosiahnuť takú veľkú zhodu názorov
ako v tomto prípade. Dúfajme, že práca na vytvorení jednotného európskeho štandardu na označovanie vagónov bude pokračovať a Slovensko sa
do tejto aktivity aktívne zapojí.



Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

Textilný priemysel objavuje RFID
... počet aplikácií na vzostupe
O používaní technológie rádiofrekvenčnej identifikácie v textilnom priemysle sme v aktualitách už písali (2/09).
Vzhľadom na širokú možnosť uplatnenia v tomto odvetví a prostredí, ktoré môžeme nazvať „priateľským voči
RFID“, sa vývoj posunul zaujímavým
smerom. GS1 US a Americká asociácia
odevného a obuvníckeho priemyslu sa
podieľali na financovaní výskumného
projektu, ktorý mal za cieľ identifikovať
potenciálne oblasti využitia
RFID v odevnom distribučnom reťazci a návratnosť investícií do týchto oblastí.

covnú silu, ktorá sa výrazne podieľa na
variabilných nákladoch v distribučnom
reťazci.
Umiestnenie tagov na úrovni jednotlivých položiek tiež umožňuje
skontrolovať obsah každého balenia
a tým odhaliť chyby predtým, než obchodník tovar prijme. Z tohto faktu tiež
vyplývajú úspory, či už na možné penále alebo dodatočnú prepravu.

Mimo záberu vyššie spomínaného snaženia o zmapovanie procesov
v textilnom priemysle, ale stále v rámci odvetvia je práca na zlučovaní RFID
a EAS (elektronickej ochrany tovaru).
Táto kombinácia totiž zjednocuje
ochranu a identifikáciu do jedného
nosiča. V súčasnosti má organizácia
GS1 vypracované dve smernice na používanie týchto technológií, práce na
ďalších stále prebiehajú. Keďže situácia

Do výskumu bolo zahrnuté široké spektrum firiem
z niekoľkých krajín a niekoľko
rôznych typov prevádzok, a
aj preto boli autori schopní identifikovať miesta, kde
z pohľadu odvetvia môže
RFID prinášať najväčšie výhody. Spolu zozbierali 60 používateľských prípadov.
Závery naznačujú, že identifikácia pomocou RF nemusí
prinášať výhody len maloobchodu, ale môže pozitívne
ovplyvniť aj výrobcov. Napríklad zdokonalené dopĺňanie tovaru na
predajných pultoch a zvýšená presnosť
pri inventarizácii, ktoré sú výsledkom
používania RFID poskytujú práve výrobcom príležitosť na zvýšenie predaja
vďaka lepšej dostupnosti tovaru.
Implementáciou RFID môžu výrobcovia zefektívniť svoje operácie
na vstupe aj výstupe, skenovaním na
kľúčových miestach reťazca zredukovať potrebu ručnej manipulácie s baleniami a tým ušetriť náklady na pra-

Sumár všetkých používateľských prípadov je prehľadne zobrazený v mape
distribučného reťazca, ktorá je jedným
z výstupov projektu. Často sa stretávame s tvrdením, že technológie automatickej identifikácie, ak sú správne
implementované, šetria čas a peniaze
bez toho, aby toto tvrdenie sprevádzalo vysvetlenie ako presne alebo prečo
sa tak deje. Čo sa týka rádiofekvenčnej
identifikácie v textilnom a odevnom
priemysle, odpoveď môže poskytnúť
práve spomínaný projekt.

v slovenskom textilnom priemysle nie
je v súčasnosti ružová, automatická
identifikácia, zachytávanie a zdieľanie
informácií by sa mohli stať užitočným nástrojom pre slovenské firmy
na ušetrenie nákladov a zefektívnenie
procesov. Tejto téme sa určite budeme
venovať aj v ďalších číslach nášho časopisu.



Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org
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Deň nových technológií 2010
... prieskum spokojnosti účastníkov
Tak ako sa už v predchádzajúcom
čísle spomenulo, dňa 19. 11. 2010 sa
uskutočnil 2. ročník konferencie s názvom Day of New Technologies, ktorá
sa koná pod skratkou DoNT. Na konferencii odzneli prezentácie z oblasti
technológie RFID, čiarového kódu,
hlasového riadenia skladu, či už z pohľadu štandardizácie, aplikačného
alebo výrobného potenciálu. Na záver
konferencie boli účastníci vyzvaní, aby
sa zúčastnili prieskumu spokojnosti
s konferenciou DoNT 2010, ktorý nám

ako organizátorom nastaví zrkadlo a
umožní ešte kvalitnejšie zorganizovať DoNT 2011. Z tohto dôvodu Vám
prinášame výsledky tohto prieskumu,
ktorého sa zúčastnilo 30 respondentov
(5 žien a 25 mužov), ktorých priemerný
vek bol 36,5 roka. Zo všetkých respondentov bolo 18 vo funkcii riaditeľ/ka
a prevahu mali spoločnosti pred fyzickými osobami, ktoré sa zaoberali oblasťou vývoja produktov, marketingu
a manažmentu, výskumu, vzdelávania
a informačno-komunikačných techno-

lógií. Čo je pozitívne, väčšina (87 %), by
sa radi zúčastnili nasledujúceho ročníka konferencie DoNT 2011 a zvyšných
13 % to v okamihu vypĺňania ešte nevedeli s určitosťou konštatovať. Zároveň sa však vyjadrili, že suma 30-50 Eur
by sa mohla vyberať formou vložného
za konferenciu.
Dosť bolo ale slov. V nasledujúcich
grafoch Vám prinášame prehľadne
zobrazené najdôležitejšie výsledky
prieskumu:

15 % - diskusia k problematike AIDC
27 % - získanie informácií o AIDC
18 % - získanie informácií o AIDC
a implementácia riešenia
23 % - získanie kontaktov
17 % - programová náplň

11 - Fišer - Kodys - Voice
10 - Unucka - Gaben - SmartLabel
4 - Paleček 7 - Marsyas
- Perimetrická ochrana
4 - Janco GS1 - Pupočníková krv
3 - Beňo GS1 - Mobil - skener
3 - Štaffenová - GS1 štandardy
3 - Pražák - DuPont - Tyvek
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Hodnotenie jednotlivých častí konferencie

Graf vyjadruje absolútny počet poslucháčov, pričom jeden respondent mohol vyjadriť sympatie aj k dvom alebo viacerým
prezentovaným príspevkom.

Za organizačný výbor:

Ing. Peter Kolarovszki, PhD.

doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.
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Elektronické faktúry
... pre a proti
Úspora nákladov je nevyčerpateľnou
témou. Spôsobov, ako ju dosiahnuť je
niekoľko a jedným z nich môže byť aj
prechod z papierovej na elektronickú fakturáciu. Keďže spoločnosť EAN
Slovakia pôsobí v Žilinskom kraji ako
registračná autorita a jedným z pred-

pokladov na vytvorenie elektronickej
faktúry je vlastníctvo elektronického
podpisu, prinášame pár informácií,
ktoré Vám môžu uľahčiť rozhodovanie
o tomto spôsobe komunikácie.

Elektronickým faktúram sa venujú dva zákony: Zákon o DPH (§75
a 76 zákona č. 222/2004 Z. z.) a Zákon o účtovníctve (§31 až 36 zákona
č. 431/2002 Z. z.). Podľa Zákona o DPH
musí byť elektronická faktúra podpísaná elektronickým podpisom, zákon
o účtovníctve však
túto
podmienku
neuvádza. Uvádza
však podmienky pre
archiváciu takýchto
dokumentov, ktoré
sa musia uchovávať
po rovnakú dobu
ako faktúry papierové, zároveň platí
podmienka, že elektronicky doručené
faktúry sa musia
v elektronickej podobe aj uchovávať,
vrátane podpisu.
Na
vystavenie
elektronickej faktúry
potrebujete súhlas
zákazníka, ak Vám
takýto súhlas nevydá, ste ako dodávateľ povinný vystaviť
faktúru v papierovej podobe. Elektronický podpis zaručuje vierohodnosť
a neporušenosť obsahu faktúry. Nie
je nutné použiť zaručený elektronický
podpis (pomocou ktorého komuni-

Aktuality 858, informačný časopis
združenia GS1 SLOVAKIA,
registračné č. MK SR 3734/09,
ISSN číslo 1335-7336,
pre GS1 SLOVAKIA vydáva
EAN Slovakia, s.r.o.,
zostavila: Miroslava Štaffenová,
grafická úprava, DTP:
Výtvarná agentúra A1 Žilina,
foto: VA1, archív GS1,
tlač: Patria I., spol. s r.o., Prievidza

kujete napríklad s Daňovým úradom),
stačí „obyčajný“ elektronický podpis.
Najlacnejším riešením pre firmu je, ak
táto disponuje účtovným programom,
ktorý umožňuje elektronické podpisovanie. V opačnom prípade existujú
samostatné softvérové riešenia, ktoré
umožňujú podpisovanie aj pomocou
ZEP. Pri zvažovaní iných dostupných
riešení treba zobrať do úvahy odpovede na nasledovné otázky:

•
•
•

	v akom formáte budú faktúry k dispozícii (xml, pdf...)
	aký sa používa operačný systém
	potreba vytvárať faktúry v automatizovanom alebo interaktívnom režime
	maximálne množstvo faktúr za časovú jednotku atď.

•

Aj keď sa to zdá byť náročný proces,
čoraz viac firiem volí takýto spôsob
komunikácie. Úspora nákladov nakoniec nie je jedinou výhodou, elektronická komunikácia so sebou prináša
aj úsporu času pri spracovaní, úsporu
priestorov (elektronická archivácia) a
v neposlednom rade často skloňovanú
ochranu životného prostredia.




Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

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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profesionálny softvér
na tvorbu etikiet

Jeden softvér,
nekonecné kombinácie
NiceLabel je rodina profesionálnych
softvérov na vyrobu etikiet, ktorá ponúka
kompletné riešenie pre návrh a tlac
ciarovych kódov a RFID tagov
Plne kompatibilny so všetkymi typmi
ciarovych a 2D kódov, RFID, databázami,
grafickymi a Unicode štandardami
Bezkonkurencny rozsah mozností pre
integráciu a konektivitu
Velky pocet dostupnych modulov a verzií

www.ean.sk

