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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia.
Je to už tridsať rokov, čo sa čiarové kódy EAN začali používať pri predaji spotrebného tovaru. Prednosti tejto technológie
rýchlo umožnili jej obrovské rozšírenie. Už to nie je iba čiarový kód pri pokladni, ale aj označovanie v celom distribučnom
reťazci, elektronická výmena štandardizovaných obchodných dokumentov, globálne katalógy výrobkov a nastupujúca
identiﬁkácia pomocou rádio frekvenčnej identiﬁkácie RFID. Používa ju viac ako milión ﬁriem vo viac ako 140 krajinách sveta.
Denne sa číta viac ako 5 miliárd kódov. Tento systém identiﬁkácie je skutočne globálny.
Je to takmer neuveriteľné, ale EAN kódy sa počas tridsiatich rokov vôbec nezmenili. Dnes však už pociťujeme, že veľkosť
zakódovanej informácie už nie je v mnohých prípadoch postačujúca. Vieme však pripraviť štandardné riešenia, založené hlavne na skúsenostiach z iných krajín. Naším spoločným cieľom je to,
aby vám systém GS1 (do r. 2005 systém EAN) splnil všetky vaše požiadavky.

Valné zhromaždenie GS1
Na Valnom zhromaždení
GS1 v máji 2007 organizácia
oslávila 30 rokov existencie
a rozšírila členskú základňu
o štyri krajiny: Benin, Nigéria,
Pakistan a Tadžikistan.
Členovia schválili novú víziu,
ktorá bude ovplyvňovať smerovanie a činnosť organizácie
GS1 v najbližších rokoch.
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Vidíme svet, v ktorom sa
predmety a k nim prislúchajúce informácie presúvajú vždy a všade efektívne a bezpečne pre dobro
ﬁriem a životov ľudí.

Danny Wegmann, predseda GS1

Výrobky s premenlivou hmotnosťou
... nový spôsob identiﬁkácie kódom GS1 DataBar
vzniknutého
problému.

K aždý výrobca tovarov
s premenlivou hmotnosťou
pozná nedostatok systému
GS1 – identifikácia takýchto výrobkov je obmedzená územím, to znamená,
že ak chce svoje výrobky
vyviezť do inej krajiny, musí
požiadať o pridelenie kódov
v krajine vývozu. Okrem
toho ešte aj každý odberateľ
môže mať špecifické požiadavky na označenie takéhoto druhu výrobkov. Z nedávneho prieskumu vyplynulo,
že na svete sa používa až
40 rôznych spôsobov identifikácie čerstvých potravín, preto bolo nevyhnuté
nájsť celosvetové riešenie

Systém GS1
ponúka od
júna 2006
nový čiarový kód (GS1
DataBar),
ktorý úplne
zmení systém identifikácie, ale cesta k rozšírenému
používaniu vyžaduje koordináciu celého distribučného
reťazca.
Samotné zavedenie GS1
DataBar (RSS) prináša zmeny pre výrobcov, ktorí musia
mať elektronické váhy a systémy pripravené vytlačiť GS1 DataBar (RSS). Na
druhej strane obchodníci
musia mať skenery, ktoré
dokážu GS1 DataBar (RSS)
prečítať a najmä informačný systém, ktorý im umožní
spracovať nový formát údajov na úrovni predaja (POS).

Vzhľadom na úpravy v systémoch, ktoré nový čiarový
kód prináša, bolo stanovené
prechodné obdobie a od
januára 2010 by mali byť
všetci obchodníci schopní spracovať údaje z GS1
DataBar (RSS) na úrovni
predaja.
V našich Aktualitách Vám
budeme priebežne pripomínať nástup novej symboliky, nakoľko je nevyhnutné
pri nákupe nového softvéru
a hardvéru počítať aj s možnosťou GS1 DataBar (RSS).
Ako bude vyzerať nový
systém identifikácie tovarov s premenlivou hmotnosťou? Výrobok bude mať
pridelené nové 13-miestne
identifikačné číslo ako každý

iný kalibrovaný výrobok
(výrobky označené u nás
budú začínať 858). Do čiarového kódu GS1 DataBar (RSS)
sa zakóduje identifikačné
číslo výrobku a jeho hmotnosť pomocou aplikačných
identifikátorov. Okrem toho, bude možné pridať aj
číslo výrobnej dávky alebo
dátum trvanlivosti. Čiarový
kód bude pritom s väčším
množstvom údajov rovnako
veľký ako čiarový kód EAN.
Tento systém identifikácie
bude platný na celom svete
a veríme, že aj napriek zmenám, ktoré prináša bude pre
výrobcov aj obchodníkov
veľkým prínosom.
Marianna Revallová

(01) 9 8580000 00000 7 (3103) 003225

RSS Expanded zakódované GTIN + hmotnosť

Očakávaný nástup
... GS1 Austria kúpila Editel
V apríli tohto roku naši kolegovia z GS1 Austria, ktorí sú
tvorcami a vlastníkmi systému eXite, odkúpili 100 %
akcií českej spoločnosti EDITEL, ktorá je lídrom v poskytovaní EDI služieb v Českej
republike aj na Slovensku.
V najbližšej dobe sa preto
očakáva postupná migrácia používateľov zo služby

EDIVAN (EDITEL) na službu
eXite, ktorá je poskytovaná
našou dcérskou spoločnosťou EAN Slovakia s. r. o. od
marca 2006.
Systém eXite, ktorý je najpoužívanejšou EDI platformou
a pojmom v stredoeurópskej oblasti, sa tak konečne
rozšíri aj do nášho regiónu.

Mal by tak prebrať rolu lídra
v tejto oblasti, čo istotne
ocenia všeky dodávateľské
aj odberateľské spoločnosti v maloobchodnom
priemysle, ktoré používajú
elektronickú komunikáciu
so svojimi obchodnými
partnermi. Navyše tak bude
EDI dostupné aj malým spoločnostiam vďaka atraktívne

nastavenému cenníku služieb.
Viac informácii o službe
eXite nájdete na www stránke spoločnosti EAN Slovakia
www.ean.sk/exite, prípadne
na stránke jej tvorcov GS1
Austria www.exite-info.at.
Martin Beňo

3

Kvalita čiarových kódov
... ešte stále robí problémy a irituje zákazníkov

Čiarový kód, ktorý sa nedá
zoskenovať na prvýkrát
neplní svoju základnú funk-

Veľkosť
Všimnite si výšku čiar v pomere k šírke čiarového kódu.
Výška čiar je daná normou
ISO/IEC 15420 pri 100 % veľkosti má byť 22,85 mm a nesmie sa znižovať. Keď vidíte
pokladníčku, ako natáča
výrobok nad skenerom, aby
zosnímala čiarový kód, je
to práve kvôli nedodržanej
výške čiar.

Farebné kombinácie
Na tlač čiar sa používajú
tmavé farby ako napríklad
čierna, tmavomodrá alebo
tmavozelená. Podklad zas
môže byť biely, žltý alebo
červený.

Svetlé okraje
Svetlé okraje sú neoddeliteľnou súčasťou čiarového
kódu. Na základe nich skener vie, v ktorej oblasti sa
čiarový kód nachádza. Na
obrázku sú svetlé okraje znázornené bielou podklado-
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ciu a to zrýchlenie práce skenovaním. Myslíte si,
že čiarové kódy
na vašich výrobkoch spĺňajú
kritériá medzinárodných noriem?
Prieskumy hovoria o tom, že až
30 % čiarových kódov je
nekvalitných a pokladníčke
trvá v priemere až 23 se-

minimálna veľkosť

kúnd, kým vyrieši problém
jedného nekvalitného čiarového kódu.
Čím to je, že nedokážeme
produkovať kvalitné čiarové kódy? Na jednej strane
sú tu faktory, ktoré nie sú
voľným okom viditeľné, ale
dobrý tlačiar vie zabezpečiť, aby bol ﬁnálny výsledok v súlade s normami.
Na druhej strane aj sú tu

veľkosť 100 %

faktory ako veľkosť, farebné
kombinácie, svetlé okraje
a umiestnenie čiarového
kódu, ktoré dokážete sami
vyhodnotiť na prvý pohľad
a sú najbežnejšími chybami,
kvôli ktorým sú čiarové kódy
nečitateľné.
Chyby treba vychytať v štádiu návrhu graﬁky alebo
pri opätovnej tlači, prípadne pri zmene graﬁky.

veľkosť 150 %

Tabuľku veľkostí nájdete na

www.gs1sk.org
produkty/čiarové kódy

vhodná kombinácia

vou farbou. Do tejto oblasti
nesmie zasahovať žiadny
text ani graﬁka. Napríklad
sa často stáva, že niekto
umiestni do svetlého okraja
pečiatku s dátumom trvanlivosti a znehodnotí tým čiarový kód.

nevhodná kombinácia

svetlé okraje

Umiestnenie čiarového
kódu
Kvalitný čiarový kód sa na
baliacej linke môže úplne
znehodnotiť tým, že sa v procese balenia ohne, prekryje alebo naň pripadne bod
zvaru. Odporúčame preto
konzultovať graﬁcký návrh
aj s oddelením, ktoré má na
starosti balenie.
Ak budete mať pochybnosti
ohľadom kvality čiarových
kódov, kedykoľvek nás kontaktujte, pretože ak je na vý-

robku nekvalitný čiarový
kód, je to horšie, ako by tam
žiadny nebol. Už neraz sa
stalo, že výrobca požiadal
o kontrolu kvality až keď
boli všetky obaly vytlačené
a nečitateľné čiarové kódy
musel preliepať etiketami.
Marianna Revallová

Ako zabezpečiť kvalitu čiarových kódov
1. Požadujte od tlačiara obalov a etikiet tlač čiarových
kódov v súlade s medzinárodnými normami.
2. Skontrolujte okom viditeľné faktory (veľkosť, farebné kombinácie, svetlé okraje a umiestnenie).
3. Dajte si u nás skontrolovať prvotný nátlačok obalu
alebo etikety. Vyhnete sa mnohým nedorozumeniam.

zlé umiestnenie
kódu

Štandardy GS1 pre zdravotníctvo
... pravidlá prideľovania GTIN
O činnosti GS1 HUG (Healthcare User Group) sme
vás už v minulosti informovali. Hlavnou úlohou tejto
pracovnej skupiny je vytvoriť nové alebo upraviť existujúce štandardy GS1 pre
použitie v zdravotníctve. Aj
keď je distribučný reťazec v
zdravotníctve podobný ako
iné distribučné reťazce, má
svoje špecifické požiadavky
a je vo veľkej miere regulovaný legislatívou.
V zdravotníctve sa kladie
pri niektorých produktoch
oveľa väčší dôraz na spätnú
vysledovateľnosť výrobkov
ako v iných oblastiach. Štandardné riešenie pre označovanie výrobkov a služieb
používaných v zdravotníctve zatiaľ neexistuje, ale
veľké farmaceutické spoločnosti, distribútori a nemocnice by radi používali
len jeden systém. Preto sú
najvýznamnejšie svetové
spoločnosti zapojené do
práce GS1 HUG a aktívne sa

Cieľom GS1 HUG je vytvoriť také štandardy, aby sa
čo najviac zvýšila bezpečnosť pacientov. Výhodou
už existujúcich štandardov
GS1 je to, že pri ich používaní v zdravotníctve sa nielen zvýši bezpečnosť, ale sa
dosiahnu aj iné výhody, ako
zefektívnenie niektorých
procesov a zníženie nákladov.

koch je veľmi dôležité
presné označovanie, lebo
to môže ovplyvniť zdravie,
alebo život pacienta. HUG
zapracovalo do pravidiel
špecifické požiadavky zdravotníctvo. Tieto požiadavky
a pripomienky smerovali od
spoločností, ktoré pracujú
vo všetkých častiach distribučného
reťazca, od výroby
až po nemocnice
a distribúciu liekov
pacientom.

Jedným z prvých výsledkov
práce GS1 HUG je vytvorenie Pravidiel pre prideľovanie GTIN v zdravotníctve. Tento dokument je pre
správnu implementáciu
GS1 systému veľmi dôležitý, lebo je vlastne základom
celej štruktúry. Bez správne
prideleného GTIN na začiatku procesu (pri výrobe), by
celý systém stratil dôveryhodnosť a jednoznačnosť.
Pri niektorých zdravotníckych výrobkoch alebo lie-

Vznikom Pravidiel
pre prideľovanie
GTIN sa ut voril
zák lad aplik ácie
GS1 štandardov v
zdravotníctve a nič
nebráni ďalšiemu
rozvoju a rozširovaniu použitia. Mnohé
štúdie dokázali, že
používanie štandardizovaného
označovania skutočne znižuje možnosť pre vznik chýb

podieľajú na vývoji nových
štandardov.

a takisto dopomáha aj k zníženiu nákladov. Vo svete sa
už teraz prechádza od štúdií
k skutočnému používaniu
systému GS1 v zdravotníctve a výsledky sú veľmi
uspokojivé.
Ladislav Janco
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Medzinárodný seminár o vysledovateľnosti
... dovoz škodlivých výrobkov zvyšuje potrebu vysledovateľnosti
Seminár o potrebe lepšej
vysledovateľnosti pohybu
a pôvodu potravín a iných
výrobkov v Stredoeurópskom regióne sa konal v Záhrebe 13. a 14. júna 2007.
Na seminári sa zúčastnili
zástupcovia z deviatich krajín. Dôvodom na toto stretnutie je neustále sa zvyšujúci počet prípadov dovozu
škodlivých alebo nelegálnych výrobkov. V rámci
zvyšovania bezpečnosti

obyvateľov je potrebné lepšie mapovať pohyb a pôvod výrobkov. Na seminári
sa zúčastnili zástupcovia
organizácie GS1, ktorá tvorí
štandardy pre obchod a pre
vysledovateľnosť.
GS1 Slovakia má riešenie
pre vysledovateľnosť a to
pomocou aplikácie štandardov, ktoré používa viac ako
milión spoločností na celom
svete v mnohých sektoroch.
Využitím štandardných riešení na označovanie suro-

vín a výrobkov v spoločnosti
a aj u obchodných partnerov, v spojení s primeraným
informačným systémom
zabezpečí 100 % spätnú vysledovateľnosť.
Niektoré spoločnosti si myslia, že aplikovaním systému
na čiarové kódy, alebo označovaním pomocou kódov
majú zabezpečenú vysledovateľnosť svojich výrobkov.
Vo väčšine prípadov to nie
je pravda. Ak má byť vysledovateľnosť stopercentná,

tak sa systém musí aplikovať v celom distribučnom
reťazci, a to od dodávateľa
surovín, až po maloobchod.
V niektorých špecifických
prípadoch (zdravotníctvo)
musí byť produkt vysledovateľný až k zákazníkovi.

Automatizovaný zber dát
s využitím čiarových kódov
či RFID, výkonné terminály s rádiovým prenosom
údajov, snímače čiarových
kódov a súvisiace softvérové prostriedky podstatne
zvyšujú produktivitu práce,
efektívnosť a obmedzujú na
minimum omylnosť ľudského faktora.

odstránenia tohto rizika je
zavedenie automatizovaného systému odvodu z výroby, pri ktorom snímače
čiarových kódov priamo
na dopravníkovom páse ﬁnalizovaných výrobkov automaticky snímajú čiarové
kódy produktov. Takto získané dáta poskytujú identické
informácie o aktuálnej produkcii a súčasne o jej prijatí
na sklad. Program riadenia
výroby a skladového systému takto zaeviduje jednotnú informáciu bez potreby
vystavovania papierových
dodacích listov alebo iných
dokumentov. Operátor skladu má možnosť neustálej
kontroly celého procesu prevzatia, ale je odbremenený
od manuálnych úkonov
a môže okamžite reagovať
na prípadné nezrovnalosti.
Ak si to spôsob preberania

Zavedenie systému na vysledovateľnosť nie je zadarmo,
ale v prípade problémov
ušetrí čas a aj peniaze.
Ladislav Janco

Môj sklad
... moje kráľovstvo
Odborníkom v IT i vedúcim
pracovníkom je jasné, že
predstava skladníka s blo-

kom, ceruzkou, dvoma šikovnými rukami a s dobrou
pamäťou je už prekonaná.

Odolný ergonomický terminál SYMBOL MC 9090
s integrovanou rádiovou kartou
a snímačom čiarových kódov je vynikajúcim
pomocníkom aj v tých najnáročnejších
podmienkach
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Ako mám vedieť, čo mi
prišlo na sklad, keď to nevidím na „dodáku“?
Presná špeciﬁkácia tovaru
alebo skladových položiek
prichádzajúcich na sklad je
prvým predpokladom poriadku v sklade. Odovzdanie
z výroby alebo prevzatie
od dodávateľa býva často
úzkym miestom v evidencii
skladových zásob, pri ktorom môžu vznikať nepresnosti. Účinným spôsobom

vyžaduje, môže byť automatické snímanie nahradené
ručným (napríklad pri kompletizácii paliet a pod.). Operátor má k dispozícii prenosný terminál s integrovaným
snímačom čiarových kódov.
Postupným snímaním vytvára elektronickú príjemku,
ktorá je priamo on-line posielaná do skladového systému na ďalšie spracovanie.
Ja už roky chodím po tomto sklade, na čo by som
potreboval nejaké pozičné
miesta?
Je bežné, že rovnaký tovar
môže byť rozmiestnený aj
na viacerých miestach v
sklade. Preto sa na rýchlejšiu a správnu identiﬁkáciu
položiek k nim priraďujú aj
lokalizačné identiﬁkátory.
Okrem bežného očíslovania
regálových alebo plošných
pozícií sa osvedčilo aj ich
doplnenie čiarovými kódmi.
To umožňuje operátorovi
jednoduchým
nasnímaním priradiť presnú lokalitu
uloženého tovaru, ktorá sa
automaticky zaregistruje na
skladovej karte.
Pri následnom vyskladňovaní tovaru skladový systém
môže priamo viesť operátora
podľa automaticky optimalizovanej trasy jednotlivých
lokalít, čím sa mu ušetrí čas

i prácnosť vyskladňovania.
Jednoduchým nasnímaním
sa údaje z čiarových kódov
alebo RFID čipov on-line
prenášajú do systému, ktorý
ich ihneď overí a spätne potvrdí ich správnosť.
Zasa mám zabiť inventúrou celý týždeň?
To, čo si predtým vyžadovalo niekoľko dní práce a často i pozastavenie všetkých
iných operácií v sklade možno s využitím prenosných
terminálov s príslušným programovým vybavením stihnúť za podstatne kratší čas
a presnejšie. Od operátora
sa vyžaduje len nasnímanie
čiarových kódov a zadanie
počtu nájdených kusov.
Program môže ihneď skontrolovať správnosť inventarizovanej položky a oznámiť
prípadné zistené rozdiely.
Operátor tak môže na mieste aktívne zareagovať, potvrdiť stav, opätovne skontrolovať oznámený rozdiel,
alebo iným spôsobom zaznamenať skutkový stav.
Ako to mám ešte dnes vyskladniť, keď mi dajú veľkú
kopu papierov?
Dobré meno celej ﬁrmy je
často v rukách operátorov
skladu, ktorí dokážu rýchlo
a presne vyskladniť poža-
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dované položky. Znie to
jednoducho, ale v praxi je to
samozrejme podstatne zložitejšie. Jednou z možností
je, že operátor priamo na
ploche vidí požiadavky na
displeji terminálu, ktorý ho
vedie po jednotlivých položkách elektronickej výdajky. Jednoduchým snímaním
čiarových kódov sa potvrdzuje kompletnosť dodávky
a dáta sú okamžite prenášané do skladového systému.
Vyšší stupeň automatizácie
vo vhodných aplikáciách
umožňuje rádiofrekvenčná identiﬁkácia (RFID), pri
ktorej sa využíva väčšia dátová kapacita pamäťových
čipov v tzv. RFID tagoch a
možnosť súčasného rádiového načítavania väčšieho

počtu položiek. Vo väčších
distribučných centrách nájde svoje uplatnenie i nová
technológia hlasom riadených operácií tzv. „picking
by the voice“.
Uvedené postupy v skladových operáciách prinášajú
nesporne vyšší komfort samotnej práce operátorov,
znižujú nároky na obeh
papierových dokumentov,
šetria čas, obmedzujú chybovosť ľudského faktora,
a tým prispievajú k vyššej
produktivite práce, jej presnosti a celkovej efektívnosti
riadeného skladu. Výsledkom je pohoda na pracovisku a spokojný zákazník.
Stanislav Čierny
www.kodys.sk

Rádiový terminál Vocollect Talkman T2x
s odolnými slúchadlami zvyšuje komfort
a produktivitu pri kompletizácii dodávok
v hlasom riadenom systéme.

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

Kontrola kvality tlače
čiarových kódov
CHCETE MAŤ NA SVOJICH VÝROBKOCH
LEN KVALITNÉ ČIAROVÉ KÓDY?
HROZÍ VÁM ODBERATEĽ NEPREVZATÍM
ALEBO VRÁTENÍM TOVARU PRE ZLE ČITATEĽNÉ ČIAROVÉ KÓDY?
Spoločnosť EAN Slovakia s.r.o. Vám ponúka kontrolu kvality tlače čiarových kódov
kontrolnými prístrojmi AXICON.

Kontrolou získate nielen protokol (certiﬁkát), ale priložíme Vám k nemu aj stručný
návod na odstránenie prípadných nedostatkov.

Kontrolou za prijateľné ceny (190,- Sk/1 kód, 500,- Sk/5 kódov + DPH) sa vyhnete
prípadným nákladom na prelepovanie už hotových výrobkov etiketami so správne
vytlačeným a dobre čitateľným čiarovým kódom.

KONTROLU ODPORÚČAME EŠTE V ŠTÁDIU PRÍPRAVY
OBALU ALEBO ETIKETY.

Informácie a objednávky:
EAN Slovakia s.r.o., Nanterská 23, 010 08 Žilina
Tel.: +421 41 500 41 70, Fax.: +421 41 500 41 71
www.ean.sk; info@ean.sk

