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diskusné fórum EAN 858
GTIN môžeme zobraziť
čiarovými kódmi EAN-13,
EAN-8, UPC-A, UPC-E,
ITF-14 alebo UCC/EAN128. V informačnom systé-

Štruktúra

me GTIN figuruje vždy ako
14-miestne číslo zarovnané
nulami zľava (pozri tabuľku).
Identifikácia a označenie

obchodných jednotiek čiarovým kódom umožňuje automatizáciu pri predaji, príjme
tovaru, riadení skladových
zásob a objednávaní. Vďaka

2/2004

jednoznačným identifikačným číslam je možné uskutočňovať analýzy predaja a
mnoho ďalších obchodných
činností.

november
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DO SPOJENÝCH ŠTÁTOV A KANADY S KÓDMI EAN-13
... od 1. januára 2005 severoamerický trh akceptuje kódy EAN-13
Výrobky určené na
maloobchodný predaj sa až na výnimku Spojených štátov a Kanady označujú kódmi EAN-13 a
EAN-8. V Severnej Amerike
sa na takéto účely používajú
kódy UPC, pričom kódy UPC
sú len 12-miestne.
Pri snímaní 13--miestnych
kódov EAN vznikol v USA a
Kanade problém, nakoľko informačné systémy v týchto

krajinách boli pripravené snímať len 12-miestne kódy. Z
toho dôvodu museli exportéri preznačovať svoje výrobky,
s čím boli spojené ďalšie náklady a problémy v logistike.
Správne rady EAN International a UCC sa v máji roku 1997 dohodli na zjednotení dvoch paralelne fungujúcich systémov, pričom určili
1. január 2005 ako dátum,

odkedy budú odberatelia zo
Spojených štátov a Kanady
akceptovať pre svoj trh aj kódy EAN-13. Zároveň od tohto termínu členské organizácie EAN (GS1) nebudú
môcť žiadať o pridelenie kódov UPC pre výrobcov pôsobiacich na ich území.
Spoločnosti, ktoré doteraz
používali kódy UPC na vývoz
do Severnej Ameriky ich môžu používať aj naďalej.

prinášame

editoriál
Vážení členovia združenia GS1 SLOVAKIA.
Nový názov nášho združenia GS1 SLOVAKIA sme začali používať
od 1. septembra 2004. Náš pôvodný názov EAN Slovakia sme si zachovali tak, že sme založili EAN Slovakia, s.r.o. ako 100 % servisnú
spoločnosť pre GS1 SLOVAKIA. Založenie tejto spoločnosti nebolo samoúčelné. Chceme Vám poskytovať služby, ktoré by sme ako
mimovládne neziskové združenie nemohli ani len ponúknuť.
Charakter medzinárodného združenia GS1 sa začína meniť. Už to
nie sú iba štandardy na jednoznačnú identifikáciu EAN a UPC, ale aj EPC - elektronický produktový kód, založený na RFID - rádiofrekvenčnej identifikácii, GPC - globálna produktová klasifikácia, GDS - globálna synchronizácia údajov a globálna registrácia. To sú nové technológie,
ktoré Vám musíme predstaviť a upozorniť Vás na ich poslanie, aby ste nestratili konkurenčnú
výhodu voči svojim konkurentom v Európe.
Naše poslanie je pomáhať vám pri obchodovaní tým, že vám predstavíme nové celosvetové štandardy a je už iba na vás, ako ich využijete v svoj prospech.

 ŠTANDARDY EAN•UCC
zabezpečenie spätnej
vysledovateľnosti výrobku

 RÁDIOFREKVENČNÁ
IDENTIFIKÁCIA
urobila krok vpred

 ZLATÝ EAN
ocenenie prestížnej súťaže
GOLD PACK

 GTIN
celosvetové identifikačné
číslo obchodnej jednotky

 DO USA A KANADY
s kódmi EAN-13

kód EAN-13

VENUJTE POZORNOSŤ TOMUTO OZNAMU
VŠETKÝM FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM A OSTATNÝM PRIDRUŽENÝM (BÝVALÝM)
ČLENOM ZDRUŽENIA EAN SLOVAKIA
kód UPC-A

NOVÁ PUBLIKÁCIA
V decembri pre Vás pripravujeme publikáciu

O VYUŽITÍ SYSTÉMU EAN•UCC
NA SPÄTNÚ VYSLEDOVATEĽNOSŤ POTRAVÍN.

Ako sme Vás už v auguste 2004 informovali, združenie EAN SLOVAKIA zmenilo názov na GS1 SLOVAKIA a založilo servisnú spoločnosti EAN Slovakia, s.r.o. Zmenili sa aj stanovy združenia. Pretože v nových stanovách združenia GS1 Slovakia už nie je definovaný pridružený člen a fyzická osoba nemôže byť riadnym členom združenia GS1 SLOVAKIA, nemôže
združenie GS1 pokračovať v plnení pôvodnej zmluvy. V septembri 2004 ste dostali výzvu na preregistráciu zmluvy - uzatvorenie licenčnej zmluvy s EAN Slovakia s.r.o. V prípade právnických osôb výzva umožňovala aj zmenu členstva na riadneho člena združenia GS1 SLOVAKIA. Ak ste tak doteraz neurobili, urobte tak čo najskôr, pretože užívatelia, ktorí sa včas
nepreregistrujú a tí, ktorí ešte nemajú uhradené ročné udržiavacie poplatky, dostanú výpoveď podľa bodu 6.2. a Zmluvy
o používaní kódového označovania tovarov pre člena združenia EAN SLOVAKIA a platnosť zmluvy bude ukončená
k 31. 12. 2004.

OCENENIE 10-ročnej ČINNOSTI ZDRUŽENIA EAN SLOVAKIA

kontakty / spojenia
Aktuality EAN 858, informačný časopis združenia GS1 SLOVAKIA
Nanterská 23, 010 08 Žilina, tel.: 041/565 11 85, fax: 041/565 11 86,
http://www.gs1sk.org, e-mail: inform@gs1sk.org
registračné číslo MK SR 2367/2000, ISSN číslo 1335-7336, pre GS1 SLOVAKIA vydáva
EAN Slovakia, s.r.o., zostavila: Marianna Revallová, EAN Slovakia, s.r.o.
grafická úprava, DTP: Výtvarná agentúra A1 Žilina, foto: VA1, archív EAN, tlač: Expresprint, s.r.o.

Počas Valného zhromaždenia EAN International, odovzdal prezident EAN International pán
Timothy Smucker riaditeľovi
združenia EAN SLOVAKIA
ocenenie za 10 rokov činnosti združenia.
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systém EAN•UCC
AKO ZABEZPEČIŤ SPÄTNÚ VYSLEDOVATEĽNOSŤ
POMOCOU ŠTANDARDOV EAN•UCC
... podľa vyhlášky EÚ je povinné vedieť spätne vysledovať výrobok
Od 1. januára 2005 nadobudne účinnosť nariadenie EÚ 178/2002,
ktoré vydal Európsky úrad pre
bezpečnosť potravín. Na základe tohto nariadenia budú musieť podniky spracovávajúce potraviny zabezpečiť ich vysledovateľnosť a preukázať funkčnosť systémov, ktoré majú zaručiť spoľahlivú vysledovateľnosť. V tomto zákone sa definuje vysledovateľnosť ako schopnosť sledovať a nájsť potravinu,
krmivo alebo zviera, z ktorého
pochádza potravina, a tiež látku, ktorá je súčasťou potraviny
alebo krmiva vo všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie. Zjednodušene povedané firmy musia viesť záznamy o tom, aký tovar, od koho
dostali a kam smeroval. Jedná
sa najmä o živočíšne produkty
(hovädzie mäso, mäso z ošípaných, oviec alebo rýb), ale aj
iné tzv. „čerstvé produkty“
napr. víno, čerstvé ovocie, zelenina, atď. Pojem vysledovateľnosť bol už v rámci harmonizácie našich zákonov s európskymi zapracovaný do nového Zákona 472/2003 o potravinách,

DODÁVATELIA

ktorý nadobudol účinnosť 1. 12.
2003.
Hlavným cieľom tohto nariadenia je chrániť spotrebiteľa pred
rizikovými, nebezpečnými alebo inak nevyhovujúcimi potravinami a v prípade výskytu takýchto potravín zabezpečiť ich
rýchle stiahnutie z trhu. Kvalitný systém vysledovateľnosti dokáže spoľahlivo určiť, z ktorého
zvieraťa, chovu, prípadne výrobnej dávky nevyhovujúci produkt pochádza. Súčasťou tohto
systému sa stal aj RAPID
ALERT SYSTEM alebo rýchly
výstražný systém, ktorý informuje spotrebiteľov v celej EÚ
teda aj u nás o rizikových potravinách cez rôzne médiá napr.
internet. Informácie o konkrétnom produkte, krajine pôvodu
takéhoto tovaru a škodlivej látke v potravine nájdete napr. na
internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
SR www.svssr.sk.
Systémy pre vysledovateľnosť
aplikované vo firme nie sú len
nástrojom pre ochranu spotrebiteľa, ale môžu priniesť výhody

aj samotným firmám. V prípade
zistenia nekvalitnej výrobnej
dávky môže dodávateľ spoľahlivo a s relatívne nízkymi nákladmi stiahnuť tento tovar od svojich odberateľov. Pokiaľ má
presné informácie aké množstvo tovaru, z ktorej výrobnej
dávky a ktorým odberateľom
bolo dodané, nemusí stiahnuť
celú produkciu. Systém vysledovateľnosti znamená teda pre firmu spoľahlivý, transparentný
systém informácií, s ktorým potom môže krízový manažment
efektívne pracovať. Na obrázku
sú znázornené jednotlivé palety
jednoznačne odlíšené SSCC kódom (sériové číslo palety), ku
ktorému môže byť v databáze
priradený údaj, ktoré výrobné
dávky sú na danej palete.
Medzi nástroje, ktoré ponúka
EAN•UCC systém pre vysledovateľnosť potravín patria
GTIN, SSCC, GLN, aplikačné
identifikátory, kódy EAN/UPC
a UCC/EAN-128, ale aj
EANCOM alebo XML. Významné výhody prináša práve
kód UCC/EAN-128, ktorý umožňuje v jednom symbole za-

VÝROBCA

DISTRIBUTÉRI
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GLN4
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sscc1

GLN2

globálny jazyk obchodu
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kódovať viac rôznych údajov o
výrobku napr. druh tovaru, číslo palety, dátum spotreby, číslo
šarže, množstvo tovaru na palete a podobne. Pokiaľ sú všetky
údaje dôležité k spoľahlivej
vysledovateľnosti zobrazené
formou
čiarového
kódu
UCC/EAN-128, potom nie je
potrebné každý údaj v ktorejkoľvek časti distribučného reťazca
prepisovať ručne. Eliminuje sa
tak množstvo chýb, ktoré môže
spôsobiť ľudský faktor a zároveň sa dosahuje úspora času.
Na obrázku je znázornený spôsob vysledovateľnosti pomocou
kódov SSCC, GTIN, GLN a výrobnej dávky. Pri zavádzaní systému vysledovateľnosti je potrebné zabezpečiť, aby reťazec
informácií nebol prerušený v
žiadnom článku distribučného
reťazca.
Použité skratky:
GTIN - celosvetové identifikačné číslo obchodnej jednotky,
GLN - celosvetové identifikačné
číslo spoločnosti,
SSCC - sériové identifikačné
číslo palety

Rádiofrekvenčná identifikácia
... ETSI schválila UHF frekvenciu pre RDIF
urobila krok vpred
ETSI (European Telecommunications
Standards Institute)
posunul používanie rádiofrekvenčných čipov v Európe o veľký krok vpred schválením novej normy, ktorá
upravuje používanie rádiofrekvenčnej identifikácie v
UHF frekvenciách.
Táto správa má ešte väčší
význam práve teraz, keď pracovná skupina frekvenčného
manažmentu Európskej kon-

ných rutinných operácií. Svoju
funkciu plní len vtedy, ak má
správny obsah, je správne vytlačený a umiestnený.
Združenie EAN SLOVAKIA
(GS1 SLOVAKIA) chce zamerať pozornosť výrobcov a dizajnérov aj na kvalitu čiarových
kódov. Čiarový kód EAN je zatiaľ jedinou strojom čitateľnou
informáciou na obale výrobku,
preto je dôležité, aby túto informáciu sprostredkoval bez problémov na prvýkrát.
Do hodnotenia o „Zlatý
EAN“ boli zaradené spotrebiteľské a distribučné obaly prihlásené do súťaže Gold Pack,
na ktorých sa nachádzal čiarový
kód EAN.

Čiarový kód EAN je neodmysliteľnou súčasťou informačnej stránky spotrebiteľských a
prepravných obalov. Základnou
funkciou EAN kódu je zefektívnenie a zrýchlenie každoden-

Ocenenie získala 29. septembra 2004 spoločnosť TENTO, a.s.
Žilina za kvalitnú tlač a logisticky správne vyhotovenie EAN
kódu na obale výrobku toaletný
papier EXCLUSIVE.
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sscc2

GTIN1

spoločnostiam
predávať
RFID čipy a snímače vo
všetkých krajinách Európskej únie a EFTA.
Generálny riaditeľ ETSI,
pán Karl Heinz Rosenbrock
povedal: „Túto harmonizovanú európsku normu vytvorila ETSI na základe požiadavky členov. Ďalšie špecifikácie pre UHF a ostatné frekvenčné pásma sa budeme
usilovať vytvoriť na požiadanie.“

Organizácia EPCglobal
uvítala novú normu ako nevyhnutnú súčasť, ktorá prispeje k rozšíreniu možností
pre výrobcov a obchodníkov.
Po troch rokoch má tak Európa dostupné podobné
možnosti ako USA, čo prispeje ku globálnemu využitiu UHF pre RFID.

... ocenenie prestížnej súťaže Gold Pack

Združenie EAN SLOVAKIA (GS1 SLOVAKIA) v spolupráci s reklamnou agentúrou A-21, s.r.o.
udelilo ako osobitné ocenenie
prestížnej súťaže o najlepší obal
Gold Pack cenu „Zlatý EAN“
obalu s kvalitným kódom EAN.

sscc3

GTIN1

Technická komisia ETSI
vytvorila normu, ktorá priemyselným odvetviam poskytne minimálne požiadavky na
čo najlepšie využitie dostupných frekvencií pre RFID.
Nová norma tiež umožní

ZLATÝ EAN

OBCHODNÍCI

DÁVKA 1

ferencie poštových a telekomunikačných administrácií
(CEPT) schválila odporúčanie, aby rádiofekvenčné pásmo tejto normy sprístupnili
v 46 členských krajinách
CEPT.

GTIN - Global Trade Item Number
... celosvetové identifikačné číslo obchodnej jednotky

Zasadnutie Správnej rady
Správna rada na
svojom zasadnutí
dňa 12. 11. 2004
schválila v bode 2. 6 nasledovné uznesenie:

Výška vstupných príspevkov
sa nemení, výška ostatných
príspevkov sa zvyšuje o 8 %.
Pre združenie GS1 SLOVAKIA sa ruší položka „Služ-

... zo dňa 12.novembra 2004

by“. Vypočítané hodnoty sa
zaokrúhľujú na najbližší násobok 12.
Poznámka: Od 1. septembra
2004 platí pre riadnych čle-

nov združenia GS1 SLOVAKIA aj licenčných členov
EAN Slovakia, s.r.o. rovnaký cenník za používanie systému EAN•UCC.

V našich publikáciách sa môžete čoraz častejšie stretnúť
s pojmom "GTIN". Je to
skratka z anglického Global
Trade Item Number. Donedávna bol zaužívaný pojem

"EAN číslo", ale v rámci globalizácie a zjednotenia názvoslovia EAN International
prijalo rozhodnutie, že všetky jednoznačné identifikačné čísla, ktoré sa používajú
na označenie obchodných

jednotiek (tak maloobchodných ako aj veľkoobchodných) budú zastrešené pod
jednotným názvom GTIN.
GTIN je celosvetové jednoznačné číslo, ktoré sa po-

užíva na identifikáciu tých
obchodných jednotiek, ktoré
je možné oceniť, objednať alebo fakturovať v ktoromkoľvek článku distribučného reťazca. Môže ísť teda o výrobky, služby, suroviny, atď.

