�����������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

prinášame

�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
Dôležité informácie
- školenie o používaní kódu
UCC/EAN-128

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������� �� ������������ ���� ��������� �������� ���������� ���� ���� ��� �������
���������������������������������������������������������������������

EDI/XML
- predstava sa mení
na realitu
Využitie čiarových kódov
v zdravotníctve

Máte istotu, že čiarové kódy na vašich
výrobkoch sú kvalitné
a dajú sa bez problémov skenovať?

Výhody RFID a EPC
Systém čiarových kódov
integrovaný do mySAP
v LEONI Slowakia
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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
v priebehu tohto roka sme Vás dva razy oslovili s požiadavkou, aby ste nám poslali svoje pripomienky k navrhovanému novému cenníku príspevkov. Žiaľ, dostali sme veľmi
málo odpovedí. Ankety nie sú veľmi populárne a tak si skôr
myslím, že ste tomu nevenovali pozornosť akoby som si
mal myslieť, že s navrhovaným cenníkom súhlasíte. Ako to
však býva, mnoho členov pošle svoje pripomienky až vtedy,
keď dostanú faktúru na zaplatenie príspevkov podľa nového cenníka na rok 2006. V navrhovanom cenníku sa výška
príspevku pre živnostníkov a malé firmy väčšinou zníži, pre
veľké firmy sa zvýši. Chcel by som však ešte raz zopakovať
hlavné dôvody, ktoré nás viedli k zmene cenníka. Chceme
byť porovnateľní s ostatnými krajinami - boli sme jediná
krajina v širokom okolí, kde sa výška príspevkov odvádzala
od počtu zamestnancov. Veľké firmy majú potenciál využívať globálne štandardy vo svojich informačných systémoch
a úspešne ich využívajú, naproti tomu malé firmy iba v najnutnejšom rozsahu. A v konečnom dôsledku spoliehame
na veľkodušnosť vrcholových manažérov veľkých firiem
a ich lojalitu s drobnými podnikateľmi.

„Prajeme Vám
príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
veľa zdravia
a pracovných
úspechov v novom roku.“

Miroslav Štaffen, riaditeľ

Správna rada schválila cenník na rok 2006
viac informácií nájdete na

www.gs1sk.org

riadenia skladových, distribučných a logistických procesov s využitím dnes už štandardných i najmodernejších
technológií, medzi ktoré patria systémy čiarových kódov,
RFID, vozíkové i ručné rádiové
terminály a snímače čiarových kódov, hlasom riadené
distribučné systémy, mobilné
riešenia tlače etikiet a dokumentov priamo v prevádzke
a i. Tieto komponenty systémov sú samozrejme riadené
komplexnými programovými
balíkmi, či už tzv. „krabicovými”, alebo vyvinutými priamo
podľa konkrétnych požiadaviek užívateľa. Programy sú
koncipované tak, aby spoľahlivo komunikovali s nadradenými podnikovými informačnými systémami, akými
sú napríklad SAP, NAVISION a
mnohé ďalšie. Neodmysliteľnou súčasťou týchto riešení
sú lokálne rádiové siete Wi-Fi
(802.11a,b,g) na okamžitý
prenos informácií s vysokou
rýchlosťou prenosu dát, bezpečnosťou, kapacitou i dostupnou cenou. Celoplošné
pokrytie rádiovým signálom
GSM otvára ďalšie obrovské
možnosti nie len pre hlasové,
ale aj pre dátové prenosy veľkého objemu, čo iste privítajú
najmä distribučné, logistic-

ké či kuriérske firmy, ale aj
obchodný zástupcovia na on-line spracovanie objednávok
a marketingové služby. Celý
komplex hardvérových a softvérových zložiek umožňuje
automatizovaný zber, prenos
a spracovanie dát v reálnom
čase, pričom podstatne eliminuje chybovosť ľudského
faktora, zrýchľuje celý proces
obojsmerného spracovania

informácií a poskytuje jednotlivým úrovniam riadiacej
štruktúry on-line informácie v
požadovanom selektovanom
tvare. Nezanedbateľným faktorom je i rýchla návratnosť

investícií a vysoká bezpečnosť
prenosu dát.
S efektívnym využitím týchto
riadiacich systémov neoddeliteľne súvisia tiež možnosti
a podmienky globálnych
štandardov, ktoré pre slovenských výrobcov a distribútorov sprostredkúva združenie
GS1 Slovakia. Riaditeľ združenia p. Ing. Miroslav Štaffen

oboznámil účastníkov seminára s jednotným systémov
a možnosťami používania
čiarových kódov, elektronickou výmenou obchodných
informácií štandardizovanými

správami, s globálnou dátovou synchronizáciou a tiež s
elektronickým produktovým
kódom EPC RFID, ktorého širšie uplatnenie sa očakáva v
pomerne blízkej budúcnosti.
Databázy spravované združením GS1 Slovakia - ako napr.
databázy tovarov s premenlivou hmotnosťou, pridelených
kódov EAN-8, databázový
systém GEPIR, alebo databáza pre hovädzí dobytok
využívaná najmä výrobcami
a distribútormi hovädzieho
mäsa pri zavádzaní systému
vysledovateľnosti - sú voľne
prístupné na internete a účinne pomáhajú užívateľom pri
zavádzaní automatizovaných
systémov riadenia skladových, distribučných a logistických procesov.
Podrobnejšie informácie o
prezentovaných možnostiach
zdokonalenia a zvýšenia efektívnosti riadenia skladových a
distribučných operácií môžete nájsť aj na internetovej
stránke www.kodys.sk, alebo
sa môžete priamo obrátiť na
spoločnosť KODYS SLOVENSKO, s. r. o, kde vám ochotne
poradia.
Stanislav Čierny

XIX. PREZENTAČNO-PREDAJNÁ

v časti NOVINKY

VÝSTAVA
6. - 8. 12. 2005
Bližšie informácie: Ján Šimon,

Dôležité informácie

simon@domkultury.sk, www.domkultury.sk

... školenie o používaní kódu UCC/EAN-128
Každý deň od vás dostávame množstvo telefonátov týkajúcich sa používania kódov UCC/EAN-128.
Tento typ čiarového kódu
je variabilný a jeho používanie do veľkej miery
závisí od dohôd medzi
ob chodnými partnermi

a technickými možnosťami zúčastnených strán.
Pre tých, ktorí majú záujem
dozvedieť sa viac o princípoch používania kódu
UCC/EAN-128, dávame do
pozornosti školenie, ktoré
sa bude konať 30. novem-

bra 2005 v priestoroch
združenia GS1 Slovakia.
Skupina bude limitovaná
na 13 účastníkov.
Ak bude záujem o školenie
väčší, zverejníme na našich
stránkach ďalšie možné
termíny.

Informácie o školení získate na našich stránkach:
www.gs1sk.org
a www.ean.sk
v časti ŠKOLENIA.
Kontaktná osoba:
Marianna Revallová,
revallova@gs1sk.org

Aktuality EAN 858, informačný
časopis združenia GS1 SLOVAKIA,
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tlač: Patria Prievidza, s.r.o.
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Systém čiarových kódov integrovaný do mySAP

EDI/XML

... používa LEONI Slowakia Nová Dubnica už od roku 2000

... predstava sa mení v realitu

Firme LEONI Slowakia tak z
uvedených prínosov jednoznačne vyplýva podstatné
zvýšenie efektívnosti a priepustnosti procesu skladovania, výroby, montáže, balenia
a nakládky tovaru.

PROFIL ZÁKAZNÍKA
LEONI Slowakia s.r.o. patriaci do koncernu LEONI AG sa
zaoberá výrobou elektrických
šnúr, koaxiálnych vodičov a
káblových zväzkov. Na Slovensku pôsobí od roku 1990
a LEONI AG zamestnáva spolu
5000 pracovníkov.
Peter Výboh
ORIWIN, s.r.o.

Distribúcia a logistika
... využívanie najnovších informačných technológií
Moderné riadenie distribučných a logistických procesov
rozhoduje často o výslednej
efektívnosti, rentabilite či celkovom výrobnom a obchodnom úspechu firmy. Dnes už
nestačí zabezpečiť len kvalitnú produkciu s primeranými
nákladmi. O predajnosti a akceptovateľnej cene výrobkov
či služieb na trhu rozhoduje
často i schopnosť dodávateľa včas, presne a lacno doručiť tovar na miesto určenia.
O zvládnutí týchto podmienok nerozhodujú už len skúsení skladníci, expedienti,
závozníci či vodiči, ale najmä
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úroveň informačných technológií, ktoré majú pri týchto
operáciách k dispozícii.
Štandardné skladové programy rozličných úrovní a užívateľského komfortu sa stali už
neodmysliteľnou samozrejmosťou aj v menších firmách.
Tieto systémy sa však často
prejavujú už ako nedostatočné z hľadiska využívania
informácií na rozličných úrovniach riadenia firmy a najmä z
hľadiska požiadaviek na zvýšený objem a obrat distribuovaných tovarov s dostatočnou rýchlosťou a presnosťou.

Preto sa ako nadstavba ku klasickým skladovým systémom
zavádzajú riešenia, ktoré využívajú najmä automatickú
identifikáciu prostredníctvom
čiarových kódov a rádiofrekvenčných čipov (tzv. RFID technológia). Takto získané dáta sa
okamžite prenášajú lokálnymi
(Wi-Fi) alebo i celoplošnými
(GSM) rádiovými sieťami do
centrálneho riadiaceho systému na ďalšie spracovanie.
Využitiu týchto technológií
práve pri distribučných a logistických procesoch - ktoré
sú mimoriadne citlivé na rých-

losť a presnosť informácií - sa venoval odborný seminár
zorganizovaný spoločnosťou
KODYS SLOVENSKO, s. r. o.,
22. septembra t. r. Na seminári
sa zúčastnili zástupcovia špedičných a kuriérskych firiem,
výrobných podnikov, ktoré si
zabezpečujú distribúciu a logistiku z vlastných expedičných skladov, i zástupcovia
softvérových firiem a systémových integrátorov pôsobiacich v tejto oblasti.
Účastníci sa oboznámili s komplexnými riešeniami a možnosťami automatizovaného

EDI - Electronic Data Interchange je starým otcom
elektronickej komunikácie.
Prvotný spôsob výmeny
potrebných dokumentov určovali štandardy
EANCOM®, ktoré boli pretransformované do systému EDIFACT. Tento systém
vyžaduje presnú štruktúru dát pre každého, s kým
pomocou EDI komunikujem. Ak je štruktúra porušená, tak je dokument
chybný a nie je možné ho
prijať. Ak si však obe strany
komunikačného spojenia
dohodnú presné pravidlá,
nie je problém tento spôsob komunikácie prevádzkovať.
V súčasnosti sa do popredia dostáva nový spôsob
výmeny dát a to pomocou
štruktúrovaného jazyka
XML. eXtensible Markup
Language je dynamický a
rôzne škálovateľný jazyk,
ktorý výrazne rozširuje
možnosti elektronickej

EDI/XML so zabezpečením
pomocou AS2 je fakt, že
interné systémy spoločností, ktoré komunikujú
môžu byť riešené cez jednoduché webové stránky.
Najlepším príkladom prenosu EDI správ pomocou
EDI/XML sú najmodernejšie internetové obchody,
ktoré využívajú zabezpe-

čenú komunikáciu.
Pomocou EDI/XML sa stáva
elektronická výmena dát
dostupným riešením pre
malé a stredné spoločnosti, ktoré sa chcú stať rovnocenným konkurentom
najväčších spoločností.
Alojz Chnúrik, GS1 Slovakia

�����

* príjem materiálu k objednávke
* zaskladnenie do riadeného
skladu
* výdaj materiálu do výroby
* vrátenie materiálu z výroby

ORIWIN sa zaoberá riešeniami
pre automatizovaný zber dát
a integráciu do podnikových
informačných systémov na
báze mySAP. Cieľom je vytvárať u zákazníka jednotné dátové prostredie potrebné pre
úspešné manažérske rozhodovanie. ORIWIN má svojich
zákazníkov v SR, ČR a PL.

����������
����������

V LEONI Slowakia bol systém
MFM realizovaný pre nasledujúce skladové operácie:

* schopnosť sledovať a monitorovať pohyb každej
palety / balenia
* zvýšenie efektívnosti a priepustnosti procesov skladovania, výroby, montáže,
balenia a nakládky
* schopnosť kontrolovať
všetky zásielky oproti objednávke ešte pred expedíciou
* zníženie počtu sťažností
a vrátených dodávok
* zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

�������
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Na zák lade požiadaviek
pokryť systémom čiarových
kódov procesy v sklade nákupu a expedície bol použitý
systém MFM (Material Flow
Management) vyvinutý spoločnosťou ORIWIN. Systém
MFM je vytvorený na platforme Microsoft Windows 2003
Server a Microsoft .NET a je
plne integrovaný zo systémom mySAP.

PROFIL PARTNERA

komunikácie. Na jeho báze
vznikol aj nový systém
uplatnenia štandardov
elektronickej komunikácie
EANCOM - EDI/XML. Dynamicky rozvíja možnosti
tejto komunikácie a nachádza uplatnenie aj pre malé
a stredné podniky. Tieto
podniky sa stávajú pružnejšími, a dostupnejšími
aj pre veľké spoločnosti,
ktoré už využívajú výhody EDI. Môže sa zdať, že
EDI/XML potláča EDIFACT,
ale nie je tomu tak. EDI/
XML je plne kompatibilný
a prispôsobiteľný akémukoľvek systému. Je to z
toho dôvodu, že samotná
správa XML, ktorú odosielame zahŕňa len odosielané dáta, ktoré sú dokonale
rozlíšené tak, aby každý
systém, ktorý túto správu
dostane mohol z nej ľahko
dostať údaje, ktoré sú pre
prijímateľa dôležité. Dáta,
ktoré sa prenášajú musia
byť zabezpečené zvonka,
aby k nim mal prístup len
prijímateľ. Najúčinnejším
zabezpečovacím štandardom pre prenos údajov, je
štandard AS2, ktorý prenos
dát zapuzdrí do zabezpečeného "obalu", v ktorom
je presne špecifikované
spojenie, validácia, doručenie a spôsob odpovede prijímateľa. Výhodou
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������������������
����������������

RIEŠENIE

Všetky články distribučného reťazca sú odkázané
na obojstrannú výmenu
údajov. Ako to vyriešiť, aby
spĺňala základné vlastnosti
ako sú kvalita, bezpečnosť
a rýchlosť? Odpoveď je
veľmi jednoduchá - elektronická výmena dát - EDI.
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HLAVNÉ PRÍNOSY RIEŠENIA

V LEONI Slowakia je využitý
systém interných čiarových
kódov. Systém MFM samozrejme plne podporuje aj čiarové kódy podľa odporúčaní
združenia GS1 Slovakia (EAN
Slovakia).
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* príjem hotových výrobkov
(paliet) na sklad expedície
* expedícia hotových výrobkov
* inventúra v riadenom sklade.
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Jeho cieľom bola minimalizácia chýb zapríčinená ľudským
faktorom, spresnenie evidencie zásob a obalov, skrátenie
doby vychystávania dodávok
a zníženie inventúrnych rozdielov.

������������
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Systém čiarových kódov
integrovaný so systémom
mySAP používali v LEONI Slowakia Nová Dubnica už od
roku 2000. Bol používaný len
pre sklad nákupu. Vzhľadom
k výstavbe nového distribučného centra nastala potreba
podporiť čiarovými kódmi aj
procesy v sklade hotových
výrobkov.
Súčasne s rozšírením systému pre expedíciu sa zákazník
rozhodol aj k výmene starej
DOS technológie terminálov za platformu Windows
CE. Dôvodov bolo viac, či už
ukončenie výroby terminálov,
nedostatočná bezpečnosť
RF siete pre DOS terminály,
alebo požiadavka na On-Line
/ Off-Line prácu terminálov v
priestoroch skladov a výroby.
V sklade expedície bola
základná požiadavka upraviť
procesy v systéme mySAP
tak, aby umožňovali evidenciu umiestnenia paliet na
skladových miestach (zaviesť
riadený sklad). K tomu bolo
potrebné vytvoriť nástroje pre
automatizovaný zber údajov.
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Využitie čiarových kódov v zdravotníctve

Výhody RFID a EPC

... jedna z najrýchlejších návratnosti investície

... zefektívnenie distribučného reťazca

Vysoké náklady vynakladané na zdravotnícku starostlivosť a na jej skvalitňovanie
podnecujú vývoj nových
technológií, ktoré by ich znížili. Zároveň sa čoraz viac dbá
na zvyšovanie bezpečnosti
pacientov. Medzi mnohými
súčasnými technológiami je
jedným z najpreferovanejších
riešení využívanie čiarových
kódov. Čiarové kódy, ktoré sa
používajú v rôznych odvetviach už niekoľko desaťročí,
prinášajú aj v zdravotníctve
želaný výsledok a ponúkajú
jednu z najrýchlejších návratností potrebnej investície.

Zdravotnícka starostlivosť
prináša mnoho možností na
využitie čiarových kódov. Napríklad náramky pre pacientov, označovanie liekov, označovanie laboratórnych vzoriek, krvných preparátov,
majetku atď. Čiarové kódy sa
môžu doplniť aj využitím RFID
(rádio frekvenčnej identifikácie). Farmaceutické spoločnosti môžu lepšie kontrolovať
a lokalizovať každú dávku
lieku, ktorá bola podaná a dokáže sa zamedziť aj používaniu falošných liečiv. Nemocnice môžu lepšie kontrolovať
majetok a jeho pohyb a zdravotnícky personál má zjednodušené udržiavanie zdravotných záznamov.
Institute of Medicine v
USA odhaduje, že až 98 000
úmrtí ročne je v Spojených
Štátoch spôsobených zbytočnými chybami lekárov a zdravotníckeho personálu a ďalších 770 tisíc prípadov, kedy
majú chyby nepriaznivý úči-
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nok na zdravie pacientov.
V Holandsku je približne jedno úmrtie denne spôsobené
omylom a vo Veľkej Británii sa
odhaduje, že 50 % úmrtí
v NHS je spôsobených chybami. Iné odhady ponúkajú ešte
vyššie čísla. Najbežnejšie
chyby sú podávanie liekov v
nesprávny čas (43 %) a vynechanie liekov (30 %). Sedem
percent chýb je potenciálne
nebezpečných. V nemocnici s
300 lôžkami je to približne 40
potenciálne nebezpečných
omylov. Aj keď sa o týchto
problémoch vie, len malé percento nemocníc má mechanizmy na obmedzenie výskytu týchto chýb.
Bezpečnosť pacientov
mô že byť značne zvýšená
využitím informačných technológií, ako napríklad používaním strojom čitateľných
znakov (čiarové kódy) v štandardizovanej forme. Automatické skenovanie čiarových
kódov môže pomôcť pri
zabezpečovaní toho, že správny pacient dostane v správny
čas správny liek. Vývoj v technológii umožňuje to, že v čiarových kódoch je uložených
viac informácií a že kódy sa
dajú tlačiť aj na veľmi malé
plochy.

Čiarový kód v zdravotníctve slúži ako kľúč k zdravotným záznamom a databázam.
Čiarovým kódom sú označení
pacienti, personál a lieky. Pri
každom podaní lieku sa zoskenujú všetky tri kódy. Tým sa
zabezpečí to, že pacient bude
v databáze porovnaný s liekom, ktorý mu bol podaný

a takisto bude identifikovaná
aj osoba, ktorá liek podala.
Možné je aj iné využitie v
nemocniciach a nemocničných lekárňach.
Kto má výhody z využitia čiarových kódov v zdravotníctve?

Pacienti majú najväčšie
výhody, ale zároveň aj najťažšie merateľné. Používanie čiarových kódov zvyšuje ich bezpečnosť, slúži ako prevencia
proti možným chybám a tak
môže skrátiť ich pobyt v zdravotníckom zariadení. Všetci
účastníci v distribučných
kanáloch zdravotníctva majú
povinnosť používať čo najlepšie technológie, ktoré budú
mať pozitívny dopad na starostlivosť o pacientov.
Z používania čiarových
kódov čerpajú výhody aj nemocnice. Tieto výhody sú už
ľahšie vyčísliteľné. Zvýšenie
bezpečnosti pacientov zároveň znižuje náklady na jedného pacienta. Ak sa nevyskytnú
u pacienta žiadne komplikácie, tak sa jeho pobyt v
nemocnici skráti, nebude potrebovať iné lieky. Tak isto sa
zníži možnosť vzniku súdneho sporu. Z marketingového
uhla pohľadu má nemocnica,
ktorá využíva dostupné technológie na zníženie rizika pre
pacientov lepšie meno a viac
zákazníkov. Ďalšie výhody,
ktoré vyplývajú z využívania
čiarových kódov sú zvýšenie
produktivity sestier a zamestnancov v lekárňach, zlepšenie
skladového hospodárstva,
efektívnejšie využívanie ma-

jetku, lepšia vysledovateľnosť
pohybu majetku a zamestnancov a celkové lepšie plánovanie procesov.
Čiarové kódy majú pozitívne výsledky aj pri ich použití vo farmaceutickom priemysle. V USA majú byť od
roku 2006 označované všetky
lieky a aj jednotlivé dávky čiarovými kódmi. Predpokladá
sa, že to zvýši príjmy spoločností približne o 1 percento
ročne. Tento prínos pramení z
lepšej ochrany značky, menšej možnosti predaja napodobnenín liekov, lepšej prehľadnosti a vysledovateľnosti
a zo zjednodušenia procesov
pri vracaní a sťahovaní liekov
z obehu.
Čiarové kódy majú veľké
uplatnenie vo všetkých aspektoch zdravotníctva. Od výroby liekov až po ich spotrebovanie sú viditeľné klady, ktoré
ich používanie prináša. Znovu
sa opakuje situácia, aká tu
bola pri predstavovaní čiarových kódov v obchode. Tiež
bolo množstvo ľudí, ktorí
neverili, že sa uplatnia. Zdravotníctvo s potrebou lepšej
vysledovateľnosti liekov a
zdravotníckeho materiálu a s
veľkým tlakom na znižovanie
nákladov spojených s liečením a pobytom pacientov v
nemocniciach predstavuje
perfektnú pôdu pre aplikovanie čiarových kódov. Vo svete
existuje už mnoho príkladov a
my dúfame, že sa nám podarí
predstaviť túto technológiu aj
na Slovensku.
Ladislav Janco, B.S.B.A

O rádiofrekvenčnej identifikácii (RFID1) a elektronickom produktovom kóde
(EPC2) sme vás v našom
časopise informovali už
niekoľkokrát.
Vzhľadom k to mu, že
sa vo svete rozbehli pilotné projekty pod vedením
takých obchodných gigantov ako sú Wal-Mart v USA,
či Tesco a Metro v Európe
je zrejmé, že otázka rádiofrekvenčnej identifikácie a
EPC sa nesporne v krátkom
čase bude týkať aj našich
výrobcov, dodávateľov,
obchodníkov a prepravcov. Preto by sme v tomto
vydaní chceli poukázať na
výhody, ktoré sú spojené s
ich implementáciou.
Podľa vypracovaných
štúdií, RFID prinesie firmám
obrovské úspory. Napr.
podľa štúdie uskutočnenej
v spoločnosti Wal-Mart, by
mali ročné úspory vďaka
RFID technológii dosiahnuť až 8,355 mld. USD.
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Na základe výsledkov
štúdií začal obchodný
reťazec Wal-Mart, v súčasnosti najväčší maloobchodník pôsobiaci v USA,
od januára 2005 od stovky
svojich najväčších dodávateľov (Coca-Cola, Gillette,
Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Unilever,
UPS) vyžadovať označovanie distribučných jednotiek (paliet a krabíc) RFID
štítkami. Pretože, sa jedná
o celosvetovo pôsobiacich
dodávateľov, je zrejmé,
že trend sa prenesie aj do
ostatných častí sveta. Za
spoločnosťou Wal-Mart
nezaostáva ani Tesco a
Metro. Britský reťazec Tesco
začal skúšať čipy v distribučnom centre Milton Keynes a v hypermarketoch v
Peterboroughu a St. Neotse. Veľkoobchod Metro si
pre aplikáciu RFID technológie v Nemecku vybral 8
distribučných centier a 269
obchodov.

A čo dodať na záver?
Snáď len toľko, že aj keď
prvotné náklady potrebné
na zavedenie EPC siete sú v
súčasnosti pomerne vysoké, výhody plynúce z jej
využívania sú jasné a rýchlo túto nevýhodu prevážia,
nakoľko technológia EPC a
RFID otvára nové možnosti, ako skvalitniť distribuč-
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ný reťazec. Jej použitím je
možné zefektívniť obchodovanie medzi zúčastnenými stranami, ako aj zlepšiť a zjednodušiť obchodné vzťahy, zvýšiť predaj a
znížiť náklady.
Ing. Miriama Vráblová
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RFID1 - Rádiofrekvenčná identifikácia; elektronický prenos údajov z čipu do systému prostredníctvom rádiofrekvenčných vĺn.
EPC2 - Electronic Product Code; rovnako ako čiarový kód, aj EPC kód slúži na jednoznačnú identifikáciu tovaru. Číslo je uložené na pamäťovom
médiu - čipe a jeho prenos pri snímaní zabezpečujú rádiofrekvenčné vlny.
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Využitie čiarových kódov v zdravotníctve

Výhody RFID a EPC

... jedna z najrýchlejších návratnosti investície

... zefektívnenie distribučného reťazca

Vysoké náklady vynakladané na zdravotnícku starostlivosť a na jej skvalitňovanie
podnecujú vývoj nových
technológií, ktoré by ich znížili. Zároveň sa čoraz viac dbá
na zvyšovanie bezpečnosti
pacientov. Medzi mnohými
súčasnými technológiami je
jedným z najpreferovanejších
riešení využívanie čiarových
kódov. Čiarové kódy, ktoré sa
používajú v rôznych odvetviach už niekoľko desaťročí,
prinášajú aj v zdravotníctve
želaný výsledok a ponúkajú
jednu z najrýchlejších návratností potrebnej investície.

Zdravotnícka starostlivosť
prináša mnoho možností na
využitie čiarových kódov. Napríklad náramky pre pacientov, označovanie liekov, označovanie laboratórnych vzoriek, krvných preparátov,
majetku atď. Čiarové kódy sa
môžu doplniť aj využitím RFID
(rádio frekvenčnej identifikácie). Farmaceutické spoločnosti môžu lepšie kontrolovať
a lokalizovať každú dávku
lieku, ktorá bola podaná a dokáže sa zamedziť aj používaniu falošných liečiv. Nemocnice môžu lepšie kontrolovať
majetok a jeho pohyb a zdravotnícky personál má zjednodušené udržiavanie zdravotných záznamov.
Institute of Medicine v
USA odhaduje, že až 98 000
úmrtí ročne je v Spojených
Štátoch spôsobených zbytočnými chybami lekárov a zdravotníckeho personálu a ďalších 770 tisíc prípadov, kedy
majú chyby nepriaznivý úči-
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nok na zdravie pacientov.
V Holandsku je približne jedno úmrtie denne spôsobené
omylom a vo Veľkej Británii sa
odhaduje, že 50 % úmrtí
v NHS je spôsobených chybami. Iné odhady ponúkajú ešte
vyššie čísla. Najbežnejšie
chyby sú podávanie liekov v
nesprávny čas (43 %) a vynechanie liekov (30 %). Sedem
percent chýb je potenciálne
nebezpečných. V nemocnici s
300 lôžkami je to približne 40
potenciálne nebezpečných
omylov. Aj keď sa o týchto
problémoch vie, len malé percento nemocníc má mechanizmy na obmedzenie výskytu týchto chýb.
Bezpečnosť pacientov
mô že byť značne zvýšená
využitím informačných technológií, ako napríklad používaním strojom čitateľných
znakov (čiarové kódy) v štandardizovanej forme. Automatické skenovanie čiarových
kódov môže pomôcť pri
zabezpečovaní toho, že správny pacient dostane v správny
čas správny liek. Vývoj v technológii umožňuje to, že v čiarových kódoch je uložených
viac informácií a že kódy sa
dajú tlačiť aj na veľmi malé
plochy.

Čiarový kód v zdravotníctve slúži ako kľúč k zdravotným záznamom a databázam.
Čiarovým kódom sú označení
pacienti, personál a lieky. Pri
každom podaní lieku sa zoskenujú všetky tri kódy. Tým sa
zabezpečí to, že pacient bude
v databáze porovnaný s liekom, ktorý mu bol podaný

a takisto bude identifikovaná
aj osoba, ktorá liek podala.
Možné je aj iné využitie v
nemocniciach a nemocničných lekárňach.
Kto má výhody z využitia čiarových kódov v zdravotníctve?

Pacienti majú najväčšie
výhody, ale zároveň aj najťažšie merateľné. Používanie čiarových kódov zvyšuje ich bezpečnosť, slúži ako prevencia
proti možným chybám a tak
môže skrátiť ich pobyt v zdravotníckom zariadení. Všetci
účastníci v distribučných
kanáloch zdravotníctva majú
povinnosť používať čo najlepšie technológie, ktoré budú
mať pozitívny dopad na starostlivosť o pacientov.
Z používania čiarových
kódov čerpajú výhody aj nemocnice. Tieto výhody sú už
ľahšie vyčísliteľné. Zvýšenie
bezpečnosti pacientov zároveň znižuje náklady na jedného pacienta. Ak sa nevyskytnú
u pacienta žiadne komplikácie, tak sa jeho pobyt v
nemocnici skráti, nebude potrebovať iné lieky. Tak isto sa
zníži možnosť vzniku súdneho sporu. Z marketingového
uhla pohľadu má nemocnica,
ktorá využíva dostupné technológie na zníženie rizika pre
pacientov lepšie meno a viac
zákazníkov. Ďalšie výhody,
ktoré vyplývajú z využívania
čiarových kódov sú zvýšenie
produktivity sestier a zamestnancov v lekárňach, zlepšenie
skladového hospodárstva,
efektívnejšie využívanie ma-

jetku, lepšia vysledovateľnosť
pohybu majetku a zamestnancov a celkové lepšie plánovanie procesov.
Čiarové kódy majú pozitívne výsledky aj pri ich použití vo farmaceutickom priemysle. V USA majú byť od
roku 2006 označované všetky
lieky a aj jednotlivé dávky čiarovými kódmi. Predpokladá
sa, že to zvýši príjmy spoločností približne o 1 percento
ročne. Tento prínos pramení z
lepšej ochrany značky, menšej možnosti predaja napodobnenín liekov, lepšej prehľadnosti a vysledovateľnosti
a zo zjednodušenia procesov
pri vracaní a sťahovaní liekov
z obehu.
Čiarové kódy majú veľké
uplatnenie vo všetkých aspektoch zdravotníctva. Od výroby liekov až po ich spotrebovanie sú viditeľné klady, ktoré
ich používanie prináša. Znovu
sa opakuje situácia, aká tu
bola pri predstavovaní čiarových kódov v obchode. Tiež
bolo množstvo ľudí, ktorí
neverili, že sa uplatnia. Zdravotníctvo s potrebou lepšej
vysledovateľnosti liekov a
zdravotníckeho materiálu a s
veľkým tlakom na znižovanie
nákladov spojených s liečením a pobytom pacientov v
nemocniciach predstavuje
perfektnú pôdu pre aplikovanie čiarových kódov. Vo svete
existuje už mnoho príkladov a
my dúfame, že sa nám podarí
predstaviť túto technológiu aj
na Slovensku.
Ladislav Janco, B.S.B.A

O rádiofrekvenčnej identifikácii (RFID1) a elektronickom produktovom kóde
(EPC2) sme vás v našom
časopise informovali už
niekoľkokrát.
Vzhľadom k to mu, že
sa vo svete rozbehli pilotné projekty pod vedením
takých obchodných gigantov ako sú Wal-Mart v USA,
či Tesco a Metro v Európe
je zrejmé, že otázka rádiofrekvenčnej identifikácie a
EPC sa nesporne v krátkom
čase bude týkať aj našich
výrobcov, dodávateľov,
obchodníkov a prepravcov. Preto by sme v tomto
vydaní chceli poukázať na
výhody, ktoré sú spojené s
ich implementáciou.
Podľa vypracovaných
štúdií, RFID prinesie firmám
obrovské úspory. Napr.
podľa štúdie uskutočnenej
v spoločnosti Wal-Mart, by
mali ročné úspory vďaka
RFID technológii dosiahnuť až 8,355 mld. USD.
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Na základe výsledkov
štúdií začal obchodný
reťazec Wal-Mart, v súčasnosti najväčší maloobchodník pôsobiaci v USA,
od januára 2005 od stovky
svojich najväčších dodávateľov (Coca-Cola, Gillette,
Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Unilever,
UPS) vyžadovať označovanie distribučných jednotiek (paliet a krabíc) RFID
štítkami. Pretože, sa jedná
o celosvetovo pôsobiacich
dodávateľov, je zrejmé,
že trend sa prenesie aj do
ostatných častí sveta. Za
spoločnosťou Wal-Mart
nezaostáva ani Tesco a
Metro. Britský reťazec Tesco
začal skúšať čipy v distribučnom centre Milton Keynes a v hypermarketoch v
Peterboroughu a St. Neotse. Veľkoobchod Metro si
pre aplikáciu RFID technológie v Nemecku vybral 8
distribučných centier a 269
obchodov.

A čo dodať na záver?
Snáď len toľko, že aj keď
prvotné náklady potrebné
na zavedenie EPC siete sú v
súčasnosti pomerne vysoké, výhody plynúce z jej
využívania sú jasné a rýchlo túto nevýhodu prevážia,
nakoľko technológia EPC a
RFID otvára nové možnosti, ako skvalitniť distribuč-
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ný reťazec. Jej použitím je
možné zefektívniť obchodovanie medzi zúčastnenými stranami, ako aj zlepšiť a zjednodušiť obchodné vzťahy, zvýšiť predaj a
znížiť náklady.
Ing. Miriama Vráblová
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RFID1 - Rádiofrekvenčná identifikácia; elektronický prenos údajov z čipu do systému prostredníctvom rádiofrekvenčných vĺn.
EPC2 - Electronic Product Code; rovnako ako čiarový kód, aj EPC kód slúži na jednoznačnú identifikáciu tovaru. Číslo je uložené na pamäťovom
médiu - čipe a jeho prenos pri snímaní zabezpečujú rádiofrekvenčné vlny.
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Systém čiarových kódov integrovaný do mySAP

EDI/XML

... používa LEONI Slowakia Nová Dubnica už od roku 2000

... predstava sa mení v realitu

Firme LEONI Slowakia tak z
uvedených prínosov jednoznačne vyplýva podstatné
zvýšenie efektívnosti a priepustnosti procesu skladovania, výroby, montáže, balenia
a nakládky tovaru.

PROFIL ZÁKAZNÍKA
LEONI Slowakia s.r.o. patriaci do koncernu LEONI AG sa
zaoberá výrobou elektrických
šnúr, koaxiálnych vodičov a
káblových zväzkov. Na Slovensku pôsobí od roku 1990
a LEONI AG zamestnáva spolu
5000 pracovníkov.
Peter Výboh
ORIWIN, s.r.o.

Distribúcia a logistika
... využívanie najnovších informačných technológií
Moderné riadenie distribučných a logistických procesov
rozhoduje často o výslednej
efektívnosti, rentabilite či celkovom výrobnom a obchodnom úspechu firmy. Dnes už
nestačí zabezpečiť len kvalitnú produkciu s primeranými
nákladmi. O predajnosti a akceptovateľnej cene výrobkov
či služieb na trhu rozhoduje
často i schopnosť dodávateľa včas, presne a lacno doručiť tovar na miesto určenia.
O zvládnutí týchto podmienok nerozhodujú už len skúsení skladníci, expedienti,
závozníci či vodiči, ale najmä
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úroveň informačných technológií, ktoré majú pri týchto
operáciách k dispozícii.
Štandardné skladové programy rozličných úrovní a užívateľského komfortu sa stali už
neodmysliteľnou samozrejmosťou aj v menších firmách.
Tieto systémy sa však často
prejavujú už ako nedostatočné z hľadiska využívania
informácií na rozličných úrovniach riadenia firmy a najmä z
hľadiska požiadaviek na zvýšený objem a obrat distribuovaných tovarov s dostatočnou rýchlosťou a presnosťou.

Preto sa ako nadstavba ku klasickým skladovým systémom
zavádzajú riešenia, ktoré využívajú najmä automatickú
identifikáciu prostredníctvom
čiarových kódov a rádiofrekvenčných čipov (tzv. RFID technológia). Takto získané dáta sa
okamžite prenášajú lokálnymi
(Wi-Fi) alebo i celoplošnými
(GSM) rádiovými sieťami do
centrálneho riadiaceho systému na ďalšie spracovanie.
Využitiu týchto technológií
práve pri distribučných a logistických procesoch - ktoré
sú mimoriadne citlivé na rých-

losť a presnosť informácií - sa venoval odborný seminár
zorganizovaný spoločnosťou
KODYS SLOVENSKO, s. r. o.,
22. septembra t. r. Na seminári
sa zúčastnili zástupcovia špedičných a kuriérskych firiem,
výrobných podnikov, ktoré si
zabezpečujú distribúciu a logistiku z vlastných expedičných skladov, i zástupcovia
softvérových firiem a systémových integrátorov pôsobiacich v tejto oblasti.
Účastníci sa oboznámili s komplexnými riešeniami a možnosťami automatizovaného

EDI - Electronic Data Interchange je starým otcom
elektronickej komunikácie.
Prvotný spôsob výmeny
potrebných dokumentov určovali štandardy
EANCOM®, ktoré boli pretransformované do systému EDIFACT. Tento systém
vyžaduje presnú štruktúru dát pre každého, s kým
pomocou EDI komunikujem. Ak je štruktúra porušená, tak je dokument
chybný a nie je možné ho
prijať. Ak si však obe strany
komunikačného spojenia
dohodnú presné pravidlá,
nie je problém tento spôsob komunikácie prevádzkovať.
V súčasnosti sa do popredia dostáva nový spôsob
výmeny dát a to pomocou
štruktúrovaného jazyka
XML. eXtensible Markup
Language je dynamický a
rôzne škálovateľný jazyk,
ktorý výrazne rozširuje
možnosti elektronickej

EDI/XML so zabezpečením
pomocou AS2 je fakt, že
interné systémy spoločností, ktoré komunikujú
môžu byť riešené cez jednoduché webové stránky.
Najlepším príkladom prenosu EDI správ pomocou
EDI/XML sú najmodernejšie internetové obchody,
ktoré využívajú zabezpe-

čenú komunikáciu.
Pomocou EDI/XML sa stáva
elektronická výmena dát
dostupným riešením pre
malé a stredné spoločnosti, ktoré sa chcú stať rovnocenným konkurentom
najväčších spoločností.
Alojz Chnúrik, GS1 Slovakia
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* príjem materiálu k objednávke
* zaskladnenie do riadeného
skladu
* výdaj materiálu do výroby
* vrátenie materiálu z výroby

ORIWIN sa zaoberá riešeniami
pre automatizovaný zber dát
a integráciu do podnikových
informačných systémov na
báze mySAP. Cieľom je vytvárať u zákazníka jednotné dátové prostredie potrebné pre
úspešné manažérske rozhodovanie. ORIWIN má svojich
zákazníkov v SR, ČR a PL.
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V LEONI Slowakia bol systém
MFM realizovaný pre nasledujúce skladové operácie:

* schopnosť sledovať a monitorovať pohyb každej
palety / balenia
* zvýšenie efektívnosti a priepustnosti procesov skladovania, výroby, montáže,
balenia a nakládky
* schopnosť kontrolovať
všetky zásielky oproti objednávke ešte pred expedíciou
* zníženie počtu sťažností
a vrátených dodávok
* zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

�������
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Na zák lade požiadaviek
pokryť systémom čiarových
kódov procesy v sklade nákupu a expedície bol použitý
systém MFM (Material Flow
Management) vyvinutý spoločnosťou ORIWIN. Systém
MFM je vytvorený na platforme Microsoft Windows 2003
Server a Microsoft .NET a je
plne integrovaný zo systémom mySAP.

PROFIL PARTNERA

komunikácie. Na jeho báze
vznikol aj nový systém
uplatnenia štandardov
elektronickej komunikácie
EANCOM - EDI/XML. Dynamicky rozvíja možnosti
tejto komunikácie a nachádza uplatnenie aj pre malé
a stredné podniky. Tieto
podniky sa stávajú pružnejšími, a dostupnejšími
aj pre veľké spoločnosti,
ktoré už využívajú výhody EDI. Môže sa zdať, že
EDI/XML potláča EDIFACT,
ale nie je tomu tak. EDI/
XML je plne kompatibilný
a prispôsobiteľný akémukoľvek systému. Je to z
toho dôvodu, že samotná
správa XML, ktorú odosielame zahŕňa len odosielané dáta, ktoré sú dokonale
rozlíšené tak, aby každý
systém, ktorý túto správu
dostane mohol z nej ľahko
dostať údaje, ktoré sú pre
prijímateľa dôležité. Dáta,
ktoré sa prenášajú musia
byť zabezpečené zvonka,
aby k nim mal prístup len
prijímateľ. Najúčinnejším
zabezpečovacím štandardom pre prenos údajov, je
štandard AS2, ktorý prenos
dát zapuzdrí do zabezpečeného "obalu", v ktorom
je presne špecifikované
spojenie, validácia, doručenie a spôsob odpovede prijímateľa. Výhodou
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RIEŠENIE

Všetky články distribučného reťazca sú odkázané
na obojstrannú výmenu
údajov. Ako to vyriešiť, aby
spĺňala základné vlastnosti
ako sú kvalita, bezpečnosť
a rýchlosť? Odpoveď je
veľmi jednoduchá - elektronická výmena dát - EDI.
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HLAVNÉ PRÍNOSY RIEŠENIA

V LEONI Slowakia je využitý
systém interných čiarových
kódov. Systém MFM samozrejme plne podporuje aj čiarové kódy podľa odporúčaní
združenia GS1 Slovakia (EAN
Slovakia).
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* príjem hotových výrobkov
(paliet) na sklad expedície
* expedícia hotových výrobkov
* inventúra v riadenom sklade.
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Jeho cieľom bola minimalizácia chýb zapríčinená ľudským
faktorom, spresnenie evidencie zásob a obalov, skrátenie
doby vychystávania dodávok
a zníženie inventúrnych rozdielov.
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Systém čiarových kódov
integrovaný so systémom
mySAP používali v LEONI Slowakia Nová Dubnica už od
roku 2000. Bol používaný len
pre sklad nákupu. Vzhľadom
k výstavbe nového distribučného centra nastala potreba
podporiť čiarovými kódmi aj
procesy v sklade hotových
výrobkov.
Súčasne s rozšírením systému pre expedíciu sa zákazník
rozhodol aj k výmene starej
DOS technológie terminálov za platformu Windows
CE. Dôvodov bolo viac, či už
ukončenie výroby terminálov,
nedostatočná bezpečnosť
RF siete pre DOS terminály,
alebo požiadavka na On-Line
/ Off-Line prácu terminálov v
priestoroch skladov a výroby.
V sklade expedície bola
základná požiadavka upraviť
procesy v systéme mySAP
tak, aby umožňovali evidenciu umiestnenia paliet na
skladových miestach (zaviesť
riadený sklad). K tomu bolo
potrebné vytvoriť nástroje pre
automatizovaný zber údajov.
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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
v priebehu tohto roka sme Vás dva razy oslovili s požiadavkou, aby ste nám poslali svoje pripomienky k navrhovanému novému cenníku príspevkov. Žiaľ, dostali sme veľmi
málo odpovedí. Ankety nie sú veľmi populárne a tak si skôr
myslím, že ste tomu nevenovali pozornosť akoby som si
mal myslieť, že s navrhovaným cenníkom súhlasíte. Ako to
však býva, mnoho členov pošle svoje pripomienky až vtedy,
keď dostanú faktúru na zaplatenie príspevkov podľa nového cenníka na rok 2006. V navrhovanom cenníku sa výška
príspevku pre živnostníkov a malé firmy väčšinou zníži, pre
veľké firmy sa zvýši. Chcel by som však ešte raz zopakovať
hlavné dôvody, ktoré nás viedli k zmene cenníka. Chceme
byť porovnateľní s ostatnými krajinami - boli sme jediná
krajina v širokom okolí, kde sa výška príspevkov odvádzala
od počtu zamestnancov. Veľké firmy majú potenciál využívať globálne štandardy vo svojich informačných systémoch
a úspešne ich využívajú, naproti tomu malé firmy iba v najnutnejšom rozsahu. A v konečnom dôsledku spoliehame
na veľkodušnosť vrcholových manažérov veľkých firiem
a ich lojalitu s drobnými podnikateľmi.

„Prajeme Vám
príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
veľa zdravia
a pracovných
úspechov v novom roku.“

Miroslav Štaffen, riaditeľ

Správna rada schválila cenník na rok 2006
viac informácií nájdete na

www.gs1sk.org

riadenia skladových, distribučných a logistických procesov s využitím dnes už štandardných i najmodernejších
technológií, medzi ktoré patria systémy čiarových kódov,
RFID, vozíkové i ručné rádiové
terminály a snímače čiarových kódov, hlasom riadené
distribučné systémy, mobilné
riešenia tlače etikiet a dokumentov priamo v prevádzke
a i. Tieto komponenty systémov sú samozrejme riadené
komplexnými programovými
balíkmi, či už tzv. „krabicovými”, alebo vyvinutými priamo
podľa konkrétnych požiadaviek užívateľa. Programy sú
koncipované tak, aby spoľahlivo komunikovali s nadradenými podnikovými informačnými systémami, akými
sú napríklad SAP, NAVISION a
mnohé ďalšie. Neodmysliteľnou súčasťou týchto riešení
sú lokálne rádiové siete Wi-Fi
(802.11a,b,g) na okamžitý
prenos informácií s vysokou
rýchlosťou prenosu dát, bezpečnosťou, kapacitou i dostupnou cenou. Celoplošné
pokrytie rádiovým signálom
GSM otvára ďalšie obrovské
možnosti nie len pre hlasové,
ale aj pre dátové prenosy veľkého objemu, čo iste privítajú
najmä distribučné, logistic-

ké či kuriérske firmy, ale aj
obchodný zástupcovia na on-line spracovanie objednávok
a marketingové služby. Celý
komplex hardvérových a softvérových zložiek umožňuje
automatizovaný zber, prenos
a spracovanie dát v reálnom
čase, pričom podstatne eliminuje chybovosť ľudského
faktora, zrýchľuje celý proces
obojsmerného spracovania

informácií a poskytuje jednotlivým úrovniam riadiacej
štruktúry on-line informácie v
požadovanom selektovanom
tvare. Nezanedbateľným faktorom je i rýchla návratnosť

investícií a vysoká bezpečnosť
prenosu dát.
S efektívnym využitím týchto
riadiacich systémov neoddeliteľne súvisia tiež možnosti
a podmienky globálnych
štandardov, ktoré pre slovenských výrobcov a distribútorov sprostredkúva združenie
GS1 Slovakia. Riaditeľ združenia p. Ing. Miroslav Štaffen

oboznámil účastníkov seminára s jednotným systémov
a možnosťami používania
čiarových kódov, elektronickou výmenou obchodných
informácií štandardizovanými

správami, s globálnou dátovou synchronizáciou a tiež s
elektronickým produktovým
kódom EPC RFID, ktorého širšie uplatnenie sa očakáva v
pomerne blízkej budúcnosti.
Databázy spravované združením GS1 Slovakia - ako napr.
databázy tovarov s premenlivou hmotnosťou, pridelených
kódov EAN-8, databázový
systém GEPIR, alebo databáza pre hovädzí dobytok
využívaná najmä výrobcami
a distribútormi hovädzieho
mäsa pri zavádzaní systému
vysledovateľnosti - sú voľne
prístupné na internete a účinne pomáhajú užívateľom pri
zavádzaní automatizovaných
systémov riadenia skladových, distribučných a logistických procesov.
Podrobnejšie informácie o
prezentovaných možnostiach
zdokonalenia a zvýšenia efektívnosti riadenia skladových a
distribučných operácií môžete nájsť aj na internetovej
stránke www.kodys.sk, alebo
sa môžete priamo obrátiť na
spoločnosť KODYS SLOVENSKO, s. r. o, kde vám ochotne
poradia.
Stanislav Čierny

XIX. PREZENTAČNO-PREDAJNÁ

v časti NOVINKY

VÝSTAVA
6. - 8. 12. 2005
Bližšie informácie: Ján Šimon,

Dôležité informácie

simon@domkultury.sk, www.domkultury.sk

... školenie o používaní kódu UCC/EAN-128
Každý deň od vás dostávame množstvo telefonátov týkajúcich sa používania kódov UCC/EAN-128.
Tento typ čiarového kódu
je variabilný a jeho používanie do veľkej miery
závisí od dohôd medzi
ob chodnými partnermi

a technickými možnosťami zúčastnených strán.
Pre tých, ktorí majú záujem
dozvedieť sa viac o princípoch používania kódu
UCC/EAN-128, dávame do
pozornosti školenie, ktoré
sa bude konať 30. novem-

bra 2005 v priestoroch
združenia GS1 Slovakia.
Skupina bude limitovaná
na 13 účastníkov.
Ak bude záujem o školenie
väčší, zverejníme na našich
stránkach ďalšie možné
termíny.

Informácie o školení získate na našich stránkach:
www.gs1sk.org
a www.ean.sk
v časti ŠKOLENIA.
Kontaktná osoba:
Marianna Revallová,
revallova@gs1sk.org
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- školenie o používaní kódu
UCC/EAN-128

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������� �� ������������ ���� ��������� �������� ���������� ���� ���� ��� �������
���������������������������������������������������������������������

EDI/XML
- predstava sa mení
na realitu
Využitie čiarových kódov
v zdravotníctve

Máte istotu, že čiarové kódy na vašich
výrobkoch sú kvalitné
a dajú sa bez problémov skenovať?

Výhody RFID a EPC
Systém čiarových kódov
integrovaný do mySAP
v LEONI Slowakia

aktuality 858

2/05
Distribúcia a logistika
- využívanie najnovších
informačných technológií

Kontrola kvality tlače značkovými
analyzátormi Axicon
Viac informácií: tel. č. 041/500 41 70, www.ean.sk, info@ean.sk
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