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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia.
Blíži sa koniec roka 2006 a ja sa Vám prihováram s jeho stručnou bilanciou. Opäť sa potvrdil trend z minulého roka a počet
používateľov systému GS1 znovu poklesol. Nie je to veľa, menej ako jedno percento. Znamená to však, že sa na Slovensku
znižuje počet výrobcov spotrebného tovaru a dodávateľov pre maloobchod. Nie je to pre naše združenie dobrá správa.
Budeme sa snažiť v blízkej budúcnosti uviesť na trh nové produkty, ktoré by pomohli našim členom zvýšiť konkurenčnú
výhodu a udržať sa na trhu.
V najbližších rokoch nás čaká revolúcia v identiﬁkácii spotrebného tovaru. Čiarové kódy postupne nahradí Elektronický
Produktový Kód založený na RFID. Najskôr budú musieť túto techniku používať dodávatelia pre nadnárodné obchodné
reťazce na paletách, potom na kartónoch a nakoniec aj na spotrebiteľskom balení. Združenie GS1 Slovakia Vám v tomto
bude usilovne pomáhať.

Dôležitá informácia pre fakturantov
... nezabudnite nahlásiť zmenu fakturačných údajov
Ak nastali v priebehu roka
2006 vo vašej firme zmeny
fakturačných údajov alebo
kontaktnej osoby, nezabudnite nám ich nahlásiť písomne čím skôr.
Pre riadnych členov združe-

nia GS1 Slovakia sme pripravili formulár na aktualizáciu
údajov na www.gs1sk.org
v časti registrácia/zmeny v
zmluve. Licenční členovia
EAN Slovakia, s.r.o. nájdu formulár na www.ean.sk.

Vyplnený formulár stačí
poslať faxom na číslo
041-5651186 alebo môžete
poslať informáciu o zmenených údajoch mailom na
adresu oktavec@gs1sk.org.
Ceny za používanie čiaro-

vých kódov závisia od celkového počtu pridelených
kódov a dosiahnutých tržieb
za posledné uzavreté účtovné obdobie.
Ing. Dušan Oktavec

Prajeme Vám
príjemné prežitie vianočných
sviatkov, veľa zdravia
a pracovných úspechov
v novom roku.
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Používame elektronický podpis
... výhoda pre tých, ktorí podpisujú niekoľko dodatkov ročne
Na komunikáciu s nami už
môžete používať elektronický podpis. Používaním elektronického podpisu získate
hneď niekoľko výhod:
- urýchlenie doručenia
vašich dokumentov
- zníženie nákladov na
poštovné a balné
- zabezpečenie jednoznačného overenia identity
podpisovateľa
- komunikáciu bez zbytočného papierovania
- zabránenie falšovaniu
podpisov
Elektronický podpis môžete využiť i na podávanie
daňových priznaní, elektronické verejné obstarávanie,

zákonmi určenú (podľa jej
obsahu) komunikáciu s orgánmi verejnej moci a verejnej správy a komunikáciu
v prípadoch, kde sa vyžaduje písomná forma (§ 40 Občianskeho zákonníka).
Spoločnosť EAN Slovakia
s.r.o. začala vykonávať služby externej registračnej
autority certifikačnej autority CAEVPU Nová Dubnica. V prípade záujmu nás
stačí kontaktovať a my Vám
zabezpečíme vhodný elektronický podpis tejto certifikačnej autority. Bližšie informácie sa dozviete prostredníctvom našej webovej
stránky.

A ako získať elektronický
podpis?
1) Na stránke CAEVPÚ
(http://www.evpu.sk/
caevpu/ziadost_1.php)
vyplňte a odošlite žiadosť
o službu v ktorej uveďte
kedy by ste si chceli službu u nás vyzdvihnúť. Čím
podrobnejšie žiadosť
vyplníte, tým rýchlejšie
bude Vaša žiadosť neskôr
spracovaná v externej
registračnej autorite v
čase Vašej osobnej návštevy.
2) Dostanete informáciu z
CAEVPÚ alebo z externej
registračnej autority,

že sa môžete osobne
dostaviť do Vami vybranej externej registračnej
autority (v našom prípade GS1 Slovakia, Žilina).
3) Prinesiete si so sebou
dva doklady, najlepšie
občiansky preukaz a vodičský preukaz, alebo pas.
Na mieste bude s Vami
spísaná zmluva, vydáme
Vám elektronický podpis
a ukážeme Vám ako ho v
praxi používať.
Za registráciu a školenie v
našich priestoroch neplatíte žiadne poplatky.
Michal Ďurica

Harmonizovaná európska paletová etiketa
... jednotný prístup k označovaniu logistických jednotiek v Európe
V poslednom období narastajú požiadavky obchodníkov na identifikáciu prepravných jednotiek. Najmä z
dôvodu spätnej vysledovateľnosti je dôležité uchovávať podrobnejšie informácie
o prepravovanom tovare ako
je napríklad dátum výroby
alebo číslo dávky. V dodávateľsko-odberateľskom reťazci
sa bežne používa paletová
etiketa, na ktorej sú potrebné údaje zakódované v kóde
GS1-128 (predtým UCC/EAN128) za pomoci aplikačných
identifikátorov GS1 (aplikačný
identifikátor je štandard, ktorý
hovorí, aké údaje a v akom
formáte sú zakódované v čia-

rovom kóde). Aplikačných
identifikátorov je v súčasnosti definovaných viac ako
100 a to dáva firmám priestor
určovať si rôzne požiadavky
na zakódované údaje. Aj prax
ukazuje, že každý odberateľ
má iné požiadavky, čo spôsobuje problémy najmä na
strane výrobcov.
V rámci GS1 Europe vznikla
príručka, ktorej cieľom je harmonizácia paletových etikiet
v Európe. Dokument odporúča postupy identifikácie
a označovania logistických
jednotiek. Snahou je zaviesť
jednotný prístup k označovaniu logistických jednotiek

v Európe s použitím celosvetovo uznávaných
štandardov systému GS1.
V príručke sú
opísané štyri
základné typy
logistických jednotiek. Každá
spoločnosť v
nej nájde vhodný postup označovania svo jich logistických
jednotiek.
Európsku paletovú etiketu
GS1 schválilo 47 členských

organizácií GS1 v Európe a
každá členská organizácia
bude svojim členom poskytovať tento dokument ako
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štandard, aby sa zabezpečilo
rýchle a jednoduché používanie paletovej etikety a
odstránili sa rozdiely v rámci
Európy. Organizácie GS1

vo Francúzsku, Nemecku,
Rakúsku a Veľkej Británii úzko
spolupracujú s obchodnými
reťazcami, ktoré pôsobia aj
na našom trhu a budú vyví-

jať všetko úsilie, aby dostali
tento dokument do povedomia nadnárodných obchodných reťazcov.
Dokument o harmonizova-

nej paletovej etikete nájdete na našej web stránke od
januára 2007.
Marianna Revallová

Dátová synchronizácia na Slovensku
... elektronický katalóg produktov je skutočný a funkčný

globálna dátová
synchronizačná sieť

O dátovej synchronizácii sa
písalo v našich aktualitách už
niekoľkokrát. Dnes sa bude
písať tiež, ale s tým rozdielom, že aj na Slovensku už
máme katalóg na globálnu
synchronizáciu produktových údajov (GDSN) nazvaný E-katalóg. Katalóg sme
vytvorili v spolupráci so spoločnosťou GXS.
Vo svete existuje 23 takýchto katalógov a začínajú ich
používať globálni obchodníci a výrobcovia. V niektorých
krajinách však už nastupujú
aj menší lokálni producenti.
Dôvodom je to, že GDSN
prináša skutočne výhody,
ktoré boli sľubované pri
jeho zrode.
Na začiatku vyžaduje Synchronizácia údajov od jej
užívateľov odhodlanie, lebo
treba upraviť interné procesy v spoločnosti. Výhody dátovej synchronizácie
sú schované niekde medzi
riadkami a neprejavia sa
u používateľov ihneď po
začatí používania katalógu.
Mnoho podnikateľov, a to
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nielen na Slovensku, ale
ani v iných krajinách, nie je
ochotných investovať svoj
čas, peniaze a snahu do
oblastí, ktoré priamo netvoria zisk pre spoločnosť. Trend
znižovania nákladov však
ovplyvňuje aj také sféry,
ktoré si predtým veľa ľudí
nevšímalo. Narábanie s produktovými údajmi je jednou

dukte zadajú do katalógu
len raz a sú ihneď dostupné
pre všetkých odberateľov.
Nie je už potrebné vypĺňanie množstva formulárov
pre každého obchodného
partnera. Využitím GDSN
sa ušetrí čas zamestnancov
potrebný na vypĺňanie formulárov, ale nielen to. Takisto sa zamedzí vzniku chýb,

Prínosy GDSN už nie sú len
utópiou alebo víziou, ale
sú potvrdené aj príkladmi z
reálnych spoločností. Tieto
príklady boli prezentované
v štúdii, ktorú v máji 2006
vypracovala audítorská a
poradensk á spoločnosť
Accenture. Výhody dátovej synchronizácie sú už
dostupné aj pre slovenské

z týchto oblastí. Len málo
výrobcov si je vedomých
možného zníženia nákladov,
pri zefektívnení narábania s
informáciami, ktoré zasielajú
svojim obchodným partnerom. Hlavne pre výrobcov
s dvoma a viacerými odberateľmi sa pomocou používania katalógu na synchronizáciu údajov dajú ušetriť
náklady, ktoré sú spojené
so zadávaním údajov do
formulárov. Pri používaní
GDSN sa informácie o pro-

ktoré sa stávajú pri manuálnom viacnásobnom zadávaní údajov do rôznych formulárov. Spresnením dát sa
dajú zefektívniť aj iné logistické procesy, ako u dodávateľa, tak aj u predajcu.

spoločnosti a ak sú reálne
v zahraničí, nie je dôvod,
prečo by nemali byť skutočné aj u nás.
Ladislav Janco

Zúčastnite sa na pilotnom
projekte GDSN
Účasťou na pilotnom projekte získa 10 firiem
bezplatný prístup do siete GDSN a možnosť
publikovať údaje zvoleným obchodným partnerom.

RSS - Reduced Space Symbology
... nový, menší čiarový kód s väčším množstvom údajov
„RSS je prirodzeným doplnkom systému GS1
a vysiela jasný signál pre ďalšie využitie
skenerov na celom svete“ povedal Miguel
Lopera, prezident a CEO, GS1.
„Čiarové kódy RSS a aplikačné identifikátory GS1
bude možné spracovať na
úrovni maloobchodných
pokladničných systémov
od 1. januára 2010.“ Toto
vyhlásenie zverejnila organizácia GS1 12. júna 2006 po
rozsiahlom prieskume trhu,
ktorý spracovala skupina
zložená z maloobchodníkov, výrobcov rýchloobrátkového tovaru, farmaceutických spoločností, členských
organizácií GS1 a obchodných združení. Ide o prevratný krok, nakoľko až po
tridsiatich rokoch používania kódov EAN/UPC prichádzajú nové čiarové kódy na
identifikáciu maloobchodných jednotiek.

I keď čiarové kódy EAN/UPC
sa budú používať na identifikáciu obchodných jednotiek naďalej, RSS umožní
identifikovať aj také obchodné jednotky, ktoré doteraz nebolo možné označiť
čiarovým kódom. Výrazný
posun môžeme očakávať
najmä v oblasti identifikácie
čerstvých potravín. V súčasnosti totiž neexistuje celosvetové riešenie na identifikáciu takých tovarov ako sú
napríklad mäso a zelenina.
Do kódu RSS bude možné
zakódovať jedinečné identifikačné číslo tovaru a zároveň aj jeho hmotnosť, prípadne cenu.
Tlak na zmenu prišiel najmä
zo strany obchodníkov,

pretože v kóde EAN/UPC
bol zakódovaný len jediný
údaj – GTIN. Do kódu RSS
je možné zakódovať doplnkové informácie ako napríklad sériové číslo, číslo šarže
alebo dátum exspirácie. Do
čiarového kódu sa údaje
uvádzajú pomocou existujúcich aplikačných identifikátorov GS1. Od RSS sa
očakáva výrazné zlepšenie

skenerov už dnes dokáže
skenovať symboly RSS. Väčšina skenerov dodaných za
posledné štyri roky dokáže skenovať symboly RSS
a skenery vyrobené za
posledných sedem rokov
je možné upgradovať. Termín zavedenia symbolu RSS
do praxe dáva štvorročný
priestor na úpravu informačných systémov tak, aby

sledovania pôvodu tovaru,
zníženie množstva falzifikátov a skvalitnenie category
managementu.
Z prieskumu vyplynulo, že
až 60 % maloobchodných

dokázali skenovať symboly
RSS a spracovať aplikačné
identifikátory GS1.

Marianna Revallová

Viac údajov na rovnakom priestore alebo rovnaké údaje na menšom priestore

(01) 0 8581234 56780 1

EAN-13 zakódované GTIN

Internetové noviny Logistický monitor sú od novembra
2006 publikované v novom
programovom prostredí redakčnom systéme, ktorý

(01) 9 8580000 00000 7 (3103) 003225

RSS-14 zakódované GTIN

okrem iného umožňuje
komplexné vyhľadávanie
vo všetkých textoch a rubrikách. Toto riešenie posúva
internetové noviny do novej
kvality, do polohy internetového informačného centra
pre logistické informácie.

RSS Expanded zakódované GTIN + hmotnosť

Okrem časopisu Dopravné
noviny TRANSPORT spolupracuje Logistický monitor aj s novými tlačenými
médiami vydávanými na
Slovensku – Doprava a
logistika a Systémy logistiky. Informácie a príspevky

do Logistického monitora
môžu zasielať aj členovia
združenia GS1 Slovakia.
Stačí si otvoriť adresu
www.logistickymonitor.sk
a dozviete sa ako
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Biopreparáty a veterinárne lieky s čiarovými kódmi
... podrobnejšia evidencia od januára 2007
GS1 Slovakia v spolupráci
s Ústavom štátnej kontroly
veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre pripravuje spustenie databázy
veterinárnych preparátov a
liečiv, ktoré majú povolenie
na predaj v SR. Dôvodom
pre túto spoluprácu je fakt,
že podľa zákona 140/1996
je povinnosťou označovať
veterinárne lieky kódom
EAN. Pri humánnych liekoch výrobcovia a distribútori tento zákon dodržujú,
ale pri veterinárnych liekoch
to ešte nie je samozrejmos-

ťou. Spolupráca s ÚŠKVBL
vznikla potom, keď vyvstala
potreba kontrolovať dovozy
veterinárnych liekov do krajiny a zamedziť používaniu
liekov a preparátov, ktoré
nemajú povolenie na predaj
a používanie v SR. ÚŠKVBL v
Nitre práve tieto povolenia
vydáva.
Primárnou úlohou databázy
bude kontrola používaných
a predávaných biopreparátov a liečiv, ktorú v teréne vykonávajú kontrolóri
ÚŠKVBL a Štátnej veterinár-

nej a potravinovej správy.
Títo budú môcť zistiť priamo
na mieste, či je liek registrovaný a či spĺňa všetky ostatné náležitosti.
Databáza bude slúžiť aj širokej verejnosti, napríklad farmám alebo maloobchodníkom. Zákazníci si budú
môcť skontrolovať tovar,
ktorý dostanú, alebo ktorý
chcú objednať. Táto databáza bude verejne dostupná cez internet a bude
umiestnená na stránke GS1
Slovakia (www.gs1sk.org).

Jej spustenie do prevádzky
je naplánované na Január
2007. Podmienkou na zaradenie lieku do databázy
bude EAN kód a registrácia
daného lieku na Slovensku.
Dúfame, že vytvorením tejto
databázy a jej sprístupnením nielen kontrolórom, ale
aj širokej verejnosti pomôžeme všetkým používateľom
a predajcom veterinárnych
preparátov a zamedzíme
nelegálnym dovozom neotestovaných liečiv.
Ladislav Janco

Zlatý EAN
... ocenenie za kvalitný čiarový kód
Našim záujmom je zvýšiť
úroveň kvality čiarových
kódov na Slovensku a jednou z aktivít, ktoré v tejto
oblasti vyvíjame je udelenie
ceny Zlatý EAN. V spolupráci s reklamnou agentúrou
A-21, s.r.o. udeľujeme ocenenie obalu s kvalitným čiarovým kódom EAN pri pre-

stížnej súťaži o najlepší obal
Gold Pack.
Do ceny o Zlatý EAN boli
zaradené všetky obaly prihlásené do súťaže Gold
Pack, na ktorých bol čiarový kód EAN. Hodnotené
boli jednak základné, okom
viditeľné parametre ako je

veľkosť, dodržanie svetlých
okrajov, farebné kombinácie
alebo umiestnenie. Následne bol čiarový kód hodnotený podrobne analyzátorom, kde sme hodnotili také
parametre ako dekódovateľnosť, odrazivosť, kontrast,
moduláciu a chyby.
Víťazný obal pochádza z
dielne Grafobal a.s., Skalica za obal na šumivé víno
Johan E. Hubert. Všetky hodnotené parametre dosiahli
maximálny stupeň kvality A.
Víťazovi srdečne blahoželáme a veríme, že konkurencia o toto ocenenie bude
v budúcom ročníku zas o
niečo silnejšia.

Printing & Packing
2006
V septembri sa konal už 13.
ročník a po druhýkrát sme
sme ho zúčastnili aj my.
V našom stánku sme odbornú verejnosť informovali
o produktoch systému GS1.
Na naše veľké potešenie
záujem o naše produkty prejavili aj študenti obchodnej
akadémie a strednej školy
polygrafickej. Pozornosť
vzbudil najmä čiarový kód, s
ktorým sa denne stretávajú
ako spotrebitelia a tiež sa s
ním oboznamujú na hodinách tovaroznalectva.
Marianna Revallová
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GSMP World Event
... GS1 prináša riešenia aj pre malé a stredné podniky

Štandardy systému GS1 tvoria samotní používatelia na
fóre, ktoré sa nazýva GSMP.
Používatelia predkladajú
návrhy, diskutujú o možnostiach ďalšieho vývoja
a výsledkom ich práce sú
publikované štandardy GS1.
V októbri. sa vo Philadelphii
uskutočnilo ďalšie stretnutie GSMP (Global Standards
Management Processes).

GSMP prešlo poslednou
dobou značnou reštrukturalizáciou, čím sa zmenil
systému vývoja svetových
štandardov.
V oblasti eCom (electronic
commerce alebo elektronické obchodovanie) stále
nebol definovaný strategický postoj GS1 k regionálnym štandardom. Aj keď
v niektorých regiónoch sú

tieto štandardy na ústupe
(napr. Nemecko) v iných
sa naopak rýchlo rozvíjajú
- napr. X12 v Severnej Amerike, TradaCom v Anglicku
atď. Veľkým kladom, ale aj
prekvapením, bolo vystúpenie predstaviteľov RosettaNet, ktorí vyjadrili vôľu
nielen spolupracovať s GS1,
ale dokonca sa začleniť do
rodiny GS1.
Pre oblasť malých a stredných podnikov existuje
niekoľko projektov, ktoré
stoja za povšimnutie. Predovšetkým je to projekt
GEPIR, ktorý spája používateľa so všetkými člen-

skými organizáciami GS1 a
sprostredkováva informácie
o výrobkoch a výrobcoch.
U nás táto služba funguje
už dávnejšie, ale je možné,
že príde k istým zmenám v
poskytovaní tejto služby.
Ďalším zaujímavým projektom pre malé a stredné
podniky je „Data Driver“, čo
je webová aplikácia, ktorú
môžu firmy používať na evidenciu pridelených GTIN,
GLN a základných informáciách o výrobkoch. Spustenie tejto aplikácie je naplánované na február 2007.
Martin Beňo

eXite
... nový poskytovateľ elektronickej výmeny údajov EDI
Čo je to eXite a pre koho je
určený?
eXite je najrozšírenejšia služba pre oblasť elektronickej
výmeny údajov B2B rakúskeho spotrebného priemyslu. Aj keď bol spustený v
Januári 2004, má 16-ročné
praktické skúsenosti, keďže
je následníkom staršieho
systému ECODEX (1988).
Použité sú najnovšie tech-

nológie, ktoré zabezpečujú
výnimočnú stabilitu a prakticky 100 % dostupnosť.
V konkurencii s inými riešeniami sa eXite vyníma svojou nízkou nákladovosťou
a nízkymi tarifami, preto je
mimoriadne atraktívny aj v
oblasti malých a stredných
podnikov. Ďalším prínosom
je dostupnosť ku všetkým,
aj medzinárodným, obchod-
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ným partnerom cez jediné
spojenie - eXite.
Používatelia si môžu vybrať
z viac ako 50 EANCOM štandardných správ ako napr.
objednávka, dodací list, faktúra atď. Pre malé a stredné
podniky existuje špeciálny,
ale veľmi intuitívny nástroj,
ktorý umožní bezpapierovú elektronickú obchodnú
komunikáciu pri extrémne

nízkych nákladoch.
V blízkej budúcnosti sa plánuje so zavedením služby
eXite na Slovensku. Služba
eXite je dostupná vo viacerých prevažne východoeurópskych krajinách napr.
Slovinsko, Rusko, Ukrajina a
pod., ale aj napr. v Rakúsku,
ktoré je tvorcom systému
eXite.
Martin Beňo

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

AXICON

prístroje na kontrolu kvality čiarových kódov
Kontrola kvality tlače čiarového kódu umožňuje výrobcovi zmerať kvalitu ním vytvoreného symbolu a dať mu spätnú väzbu za účelom kontroly kvality procesu výroby čiarového kódu. Cieľom tejto kontroly je zabezpečiť, aby bol symbol čiarového kódu schopný
spĺňať svoju funkciu.
Skupina kontrolných prístrojov ANALYZER je kvalitná, soﬁstikovaná a nenáročná na obsluhu. Samotná inštalácia je veľmi jednoduchá, po nainštalovaní softvéru a pripojeniu veriﬁkátora k počítaču môžete
začať s kontrolu vytlačených čiarových kódov.
Kontrolné prístroje kontrolujú na základe proﬁlu odrazivosti všetky parametre v
súlade s normou STN EN
ISO/IEC 15416. Každý parameter je podrobne rozanalyzovaný a na základe
priemeru desiatich meraní
je vyhodnotená celková
kvalita čiarového kódu.
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Výstupom je Správa o kvalite čiarového kódu (veriﬁcation report), v ktorej sú
zhodnotené všetky kontrolované parametre. Táto
správa môže byť použitá
ako certiﬁkát o kvalite čiarového kódu.
V ponuke sú veriﬁkátory na kontrolu rozmerovo
veľkých aj malých kódov,
rovnako tak prenosné veriﬁkátory.
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Bližšie informácie
e-mail: info@ean.sk, www.ean.sk, tel.: 041 5651185

