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Vážení členovia združenia.
Každý z nás už zrejme pocítil účinky hospodárskej krízy či už v podnikaní, v zamestnaní alebo dokonca na vlastnej
koži. Mal som možnosť vypočuť si mnoho názorov, ale iba v niektorých sa prednášajúci zaoberali tým, čo treba robiť
teraz. Zapamätal som si jednu spoločnú myšlienku: teraz treba rozmýšľať nad tým, čo budeme robiť po skončení krízy.
Zapamätal som si aj preklad slova kríza z čínštiny, sú to dve slová: nebezpečenstvo a príležitosť.
Vedenie združenia sa rozhodlo sústrediť svoje sily na druhé slovo, na príležitosť. Teraz sa zameriavame hlavne na
to, aby sme boli pripravení čo najskôr poskytnúť, názorne a prakticky, najnovšie identifikačné metódy so štandardami GS1
pre výrobu, logistiku a obchod. Rozhodli sme sa, že vybudujeme laboratórium, kde si naše štandardy budú môcť členovia
odskúšať so svojimi výrobkami a podľa výsledkov rozhodnúť o ich používaní. Laboratórium bude hotové už v tomto
roku.
Tešíme sa na spoluprácu.

EANonline
... nová pomôcka pre členov GS1
Na web stránke GS1 Slovakia
bude čoskoro dostupná nová
služba EANonline. Na objasnenie jej základnej funkčnosti
sme položili niekoľko otázok
vedúcemu tohto projektu,
Ing. Martinovi Beňovi.
MŠ: Objasnite nám, prosím,
pre koho je táto nová služba určená?
MB: Pre všetkých riadnych aj
licenčných členov GS1. Teda
pre spoločnosti, ktoré majú
pridelené minimálne jedno
identifikačné číslo GS1.
MŠ: Čo všetko služba členom GS1 umožní?
MB: Služba umožní viacero
vecí, spomeniem dve hlavné:
1. Spravovať vlastné pridelené rozsahy EAN-13, EAN-8,
GLN a identifikačné čísla
pre premenlivú hmotnosť
EAN-13.
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2. Efektívnejšie komunikovať
so spoločnosťou GS1.
MŠ: A čo presne to znamená?
MB: Vlastník identifikačných
čísel GS1 bude vidieť všetky jemu pridelené rozsahy
a identifikačné čísla GS1.
K daným číslam si priradí výrobky podľa vlastného
uváženia a nebude musieť o
tejto skutočnosti upovedomiť
GS1, keďže my tú informáciu
dostaneme automaticky.
MŠ: Veľmi sa to podobá
na funkčnosť existujúcej
aplikácie EANDAT, ktorá je
voľne dostupná na stránke
GS1. Nemám pravdu?
MB: Áno aj nie. Aplikácia
EANDAT je databáza identifikačných čísel len v rámci prideleného rozsahu EAN-13 a
je dostupná len na počítači,
kde je táto aplikácia nainštalovaná. Netreba zabúdať ani na

fakt, že o každom pridelenom
čísle je nutné upovedomiť
GS1 faxom alebo emailom.
Pri EANonline táto povinnosť
odpadá. Navyše slúži ako
databáza všetkých identifikačných čísel GS1, nie len rozsahov EAN-13 a je dostupná cez
internetový prehliadač všade
tam, kde je dostupný internet.
Nie je nutné nič inštalovať.
Vždy je k dispozícii najnovšia
verzia a najaktuálnejšie informácie.
MŠ: A ako to bude so spoločnosťami, ktoré používajú EANDAT? Budú musieť
všetko prepisovať nanovo?
MB: Aj na toto sme mysleli.
Pripravili sme import údajov
priamo z aplikácie EANDAT.
Cieľom projektu je nahradiť
aplikáciu EANDAT novou a
oveľa kvalitnejšou službou
EANonline.

MŠ: Na čo zaujímavé sa
môžeme ešte tešiť?
MB: V príprave sú ďalšie funkcie, o ktorých by som ale
momentálne nerád hovoril. Nechajte sa prekvapiť
(smiech).
MŠ: Kedy bude nová služba
spustená?
MB: Služba je už nejaký čas
spustená. Na úvodnej stránke
GS1 je možné vidieť prihlasovacie miesto, avšak momentálne prebieha len testovanie.
Pre členov GS1 bude služba
sprístupnená v auguste 2009.
MŠ: Ďakujem za prvé informácie.
V našom ďalšom vydaní uvedieme bližšie podrobnosti
a krátky návod, ako pracovať
s novou službou EANonline.
Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

Ako sa prejaví nekvalitný čiarový kód
... prieskum v prevádzkach COOP Jednota
V spolupráci s maloobchodnou sieťou COOP Jednota
Slovensko, s.d. sme uskutočnili prieskum, ktorého
cieľom bolo zistiť vplyv čiarového kódu na rýchlosť vybavenia zákazníka pri maloobchodnej pokladni.
Prieskum prebehol v dvoch
fázach. V prvej fáze sme získavali informácie o výrobkoch, ktoré sú pri skenovaní
problematické od samotných pokladníčok. Ony sú
v celom distribučnom reťazci najpovolanejšie osoby,
pretože ak majú niekoľkokrát za deň ručne zadať EAN
kód výrobku, ktorý sa nedá
zoskenovať, veľmi dobre si
ho zapamätajú. Odpoveď
sme získali z 28 prevádzok,
ktoré označili 371 výrobkov
za problematické. Zoznam
sme roztriedili podľa početnosti odpovedí. Viac ako dve
predajne označili 66 rovnakých výrobkov. Pri týchto
je vysoký predpoklad, že
spôsobujú problémy na
všetkých prevádzkach. 152

výrobkov označili len raz.
Spoločnosť COOP v súčasnosti vyzýva dodávateľov
týchto výrobkov, aby uskutočnili nápravu.
V prípade, že ste medzi
oslovenými spoločnosťami,
potom je nevyhnutné, aby
ste zaslali/priniesli svoj výrobok v takej podobe, ako sa
predáva v maloobchode k
nám. My urobíme testovanie kódu a vystavíme správu
buď o potvrdení kvality v
súlade s medzinárodnými
normami, prípadne dáme
odporúčania, ktoré budú
viesť k náprave kvality čiarového kódu, aby medzinárodné normy spĺňal. Tu je dôležité podotknúť, že výrobcovia často skúšajú kvalitu
čiarového kódu tak, že si ho
dajú zoskenovať v predajni.
Je to jeden zo spôsobov,
nie je však vhodný. Každá
prevádzka používa iné typy
skenerov a niektoré inteligentnejšie si dokážu chyby
čiarového kódu odmyslieť
a skenovanie prebehne bez

Do grafiky zasahuje dátum
Aj keby bol čiarový kód vytlačený správne, vo výrobe kód
znehodnotili pretlačením iných údajov. Na obale je potrebné
vyčleniť priestor, kde sa budú tlačiť tzv. dynamické údaje, ako
je dátum výroby alebo číslo výrobnej dávky.

Kód vo zvare
Po tlačovej stránke môže byť čiarový kód vytlačený správne,
ale znehodnotil sa v štádiu balenia. Pri tvorbe obalov je nevyhnutné spolupracovať aj s ľuďmi, ktorí poznajú proces balenia
a vedia, ako nastaviť stroje.

problémov. Iné typy skenerov takúto funkciu nemajú a
vtedy je problém kód zoskenovať. Hodnotenie kvality u
nás robíme kalibrovanými
prístrojmi, ktoré porovnávajú kvalitu voči normám, a
preto vyhovujúci výsledok
znamená, že kód prečíta
akýkoľvek skener.
Druhá fáza projektu pozostávala z pozorovania práce pri
maloobchodnej pokladni.
Nasnímali sme desať hodín
videozáznamu v rôznych
prevádzkach a následne
sme tieto záznamy analyzovali. Cieľom analýzy bolo zistiť, ako dlho trvá skenovanie
výrobkov. Získané dáta sme
rozdelili do troch skupín, a
to kvalitné kódy, nekvalitné
kódy a nečitateľné kódy.
Kvalitný kód je taký, ktorý
sa dá na prvýkrát skenovať,
to znamená, že pokladníčka
ním prejde popred skener
len raz. Spracovanie výrobku
pri maloobchodnej poklad-

ni, to znamená od uchopenia výrobku po odovzdanie
zákazníkovi, trvá v priemere
1,46 sekundy.
Nekvalitné kódy sú také,
ktoré sa nepodarí zoskenovať na prvýkrát. Pokladníčka
musí výrobok rôzne natáčať a niekoľkokrát priložiť k
skeneru. Nakoniec sa takýto výrobok zoskenovať dá,
ale čas spracovania je 5,64
sekundy. Nekvalitné kódy
sú napríklad výrazne znížené.
Nečitateľné čiarové kódy
sú také, ktoré sa ani po niekoľkých pokusoch nedajú zosnímať. Pokladníčka
musí zadať číslo, ktoré je
pod čiarovým kódom ručne.
Spracovať takúto položku
pri pokladni v priemere trvá
12,02 sekundy. Na spracovanie vplýva ešte jeden faktor, a to zrak pokladníčky. Pre
niektoré je problém malé
čísla pod čiarovým kódom
prečítať. Nemusíme pripo-
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mínať, že takýto čiarový kód
na výrobku nemusí byť.

Znížený kód
Najčastejšia chyba čiarového kódu. Čiarový kód má mať
takmer štvorcový tvar. Pokladníčka musí výrobok natáčať do
rôznych uhlov, aby kód zoskenovala. Pri takomto nedostatku
je vhodné inak usporiadať grafiku obalu/etikety.

Možno sa budete pýtať,
prečo sme sa venovali takému prieskumu. Odpoveď
je veľmi jednoduchá. Ak
sú v predajni stovky výrobkov s nekvalitnými čiarovými kódmi, potom sa táto
nekvalita prejaví najmä v
špičkách predaja a rady nervóznych zákazníkov čakajúcich na zaplatenie narastajú.
V celom distribučnom reťazci je najdôležitejší zákazník

a ten si zaslúži od výrobcu „malý bonus“ v podobe
rýchleho skenovania za to,
že si vybral práve jeho výrobok. Vytvoriť kvalitný čiarový kód nie je drahšie ako
vytvoriť nekvalitný.
Ak budete mať ohľadom
prieskumu otázky alebo
budete potrebovať poradiť
s kvalitou čiarového kódu,
kedykoľvek nás kontaktujte.
Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

Jednoznačná identiﬁkácia zdravotníckych pomôcok
... falšovatelia budú mať čoraz ťažšiu prácu
V posledných rokoch môžeme stále častejšie počuť o
výskyte falzifikátov rôznych
výrobkov. Vo väčšine sa
jedná o oblečenie a rôzne
doplnky, čím vzniká škoda
hlavne obchodníkom a
majiteľovi značky. Aj keď ani
napodobeniny v odevnom
a elektrotechnickom priemysle netreba brať na ľahkú
váhu, v zdravotníctve sa
dostávame do oblasti, kde
použitie falzifikátu skutočne
môže poškodiť zdravie používateľa. V emailoch nám
každý deň niekto ponúka
Viagru a iné lieky, našťastie
väčšina ľudí takýmto ponukám neverí a vie, že lieky
získané kúpou cez internet
asi nebudú pravé. Horšie
je, keď sa falzifikát dostane
do distribučného reťazca v
zdravotníctve bez vedomia
zákazníkov. Takýto výrobok,
ktorý nespĺňa základné
požiadavky, potom môže
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skončiť v nemocnici alebo
lekárni a je predaný alebo
podaný pacientovi ako originál.

zhoršuje. Už aj v EÚ sa stali
prípady, že sa do distribučného reťazca dostali výrobky s pochybným pôvodom.

Falšovanie a predaj falzifikátov sa rozširuje do stále
nových oblastí. Trh so zdravotníckymi pomôckami nie

Falšovatelia sa stávajú čoraz
dôvtipnejšími. Rozpoznanie
falzifikátu je pri zdravotníckych pomôckach veľmi zlo-

je výnimkou. Čo sa týka liekov a pomôcok, je európsky
trh dosť dobre chránený v
porovnaní so zvyškom sveta.
Štatistiky nám ale hovoria,
že situácia sa každým rokom

žité, pretože verejnosť má
len veľmi limitované vedomosti o vzhľade takýchto
výrobkov. Pomôcka preto
musí byť zachytená, ak nie
hneď distribútorom, tak

lekárom alebo lekárnikom.
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že jediná vec, ktorú falšovatelia vedia na jednotku, je obal výrobku. Obsah
balenia sa nedá s pôvodným výrobkom porovnávať,
nemá potrebné atribúty a o
hygiene výroby sa tiež nedá
hovoriť. Ak nevieme odlíšiť
falzifikát od originálu pohľadom, tak máme pri identifikovaní falzifikátu veľmi zložitú situáciu. Väčšinu zdravotníckeho materiálu a liekov
nemôžeme pred použitím
rozbaliť, preto je potrebné
identifikovať originál len
podľa znakov na balení.
Jednou z pomôcok je práve
jednoznačné označenie systémom GS1. Či už použijeme kód Datamatrix alebo
rádiofrekvenčný tag, tieto
nám dokážu zaručiť originalitu výrobku. Kombináciou
jednoznačného čísla na
obale a prepojením infor-

mačných systémov dodávateľa a odberateľa sa rapídne
znižuje možnosť vstupu falzifikátov do distribučného
reťazca.
Práve databázy s informáciami o výrobkoch (sériové číslo, dátum exspirácie,
číslo šarže atď.) dokážu
pri kontrole zaručiť rýchle
porovnanie, či daný výrobok naozaj pochádza odkiaľ
má a či sa náhodou nezjavil
až v polovici distribučného

reťazca. Na návrhu takejto
celosvetovej databázy zdravotníckych pomôcok už
niekoľko rokov spolupracuje Európska komisia a
americká Food and Drug
Administration. Databáza je
nazvaná UDI (Unique Device
Identificator) – Jedinečný
identifikátor
pomôcky.
V databáze by sa dal kontrolovať pôvod a pohyb
zdravotníckych pomôcok a
bude dostupná pre nemoc-

nice, lekárne, distribútorov, ale aj štátne orgány.
Medzinárodná spolupráca
pri návrhu a vývoji eliminuje vznik lokálnych riešení a
zníži náklady na prevádzku
pre každého používateľa.
Téma identifikácie zdravotníckych pomôcok je zložitá
a organizácie, ktoré navrhujú databázu UDI musia vyriešiť ešte veľa problémov, aby
bola databáza funkčná, a

aby nezaťažovala výrobcov
a ostatných používateľov
(či už finančne alebo inak).
V každom prípade, jednoznačná identifikácia je základom tejto databázy a s jej
pomocou môže byť distribučný reťazec bezpečnejší
pre pacientov a spoľahlivejší
pre výrobcov, distribútorov,
nemocnice a lekárne.
Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

Elektronická výmena dokumentov (EDI)
... zníženie prevádzkových nákladov
V čase ekonomického spomaľovania je znižovanie
nákladov prioritou každej
spoločnosti, ktorá sa snaží
udržať si alebo vylepšiť svoje
postavenie na trhu. Jednou
z možností, ako významne
znížiť režijné náklady je zavedenie EDI - elektronickej
výmeny dokumentov medzi
obchodnými partnermi.
Elektronickou výmenou sa
nemyslí zasielanie e-mailov,
ale priama komunikácia
informačných systémov
obchodných partnerov.
Teda objednávka vytvorená v jednom systéme sa o
pár sekúnd objaví v systéme
dodávateľa. A naopak, keď
dodávateľ vystaví faktúru za
objednaný tovar vo svojom
systéme, objaví sa aj priamo
v systéme objednávateľa.
Výhod je už na prvý pohľad
niekoľko. Eliminuje sa používanie papiera, ako aj prepisovanie údajov z papie-

ra do interného systému.
Obmedzí sa výskyt chýb,
ktoré vznikajú práve pri prepisovaní údajov. Zrýchli a
zautomatizuje sa komunikácia medzi obchodnými
partnermi. Celý obchodný
proces sa značne zjednoduší. Zníži sa počet zamestnancov, ktorý je nutný na
vybavovanie objednávok či
faktúr.
V praxi sa môžeme stretnúť
s dvoma základnými skupinami riešení pre EDI komunikáciu:
	„Webové EDI“ je riešenie určené pre najmenšie
spoločnosti, ktoré nemajú veľký objem vymieňaných obchodných dokumentov. Riešenie spočíva
v tom, že spoločnosť sa
prihlasuje na internetovú stránku, kde vybavuje
svoje objednávky či faktúry. Výhodou riešenia je
cena, keďže obyčajne sa
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jedná len o malé mesačné poplatky za prenesené správy. Nevýhodou je
ručné zadávanie údajov.
Nejedná sa teda o pravé
EDI a spoločnosť tak
nezíska všetky hore spomínané výhody.
	„Integrované EDI“ je
riešenie pre spoločnosti s
väčším objemom vymieňaných dokumentov (od
cca 5 objednávok týždenne). Toto riešenie umožňuje plnú automatizáciu
procesov. Spoločnosť tak
získa všetky vyššie spomínané výhody. Nevýhodou
riešenia je jeho cena. Tá sa
obyčajne skladá z dvoch
častí - jednorazový poplatok a mesačný poplatok
za prenesené správy, ktorý
sa ale spravidla veľmi nelíši od mesačného poplatku webového riešenia.
Naproti tomu jednorazový poplatok sa môže
pohybovať v tisícoch pri
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jednoduchých riešeniach
až po desiatky a stotisíce
pri komplexných podnikových riešeniach.
Spoločnosť GS1 Slovakia
pôsobí v EDI ako tretia nezávislá strana, ktorá spravuje
štandardy pre elektronickú
výmenu dokumentov. Inými
slovami, spravuje formát
súboru, v akom sa jednotlivé obchodné dokumenty
prenášajú medzi partnermi.
Nezáleží, aký informačný systém kto využíva. Štandardy
GS1 sú nezávislé, otvorené
a verejne dostupné. Každý
tvorca informačných systémov môže tento štandard
zakomponovať do riešení
pre svojich zákazníkov.
Viac informácií nájdete na
internetovej stránke
www.gs1.sk/ecom
Martin Beňo
beno@gs1sk.org
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RFID prichádza do módy
... nové aplikácie z textilného priemyslu
Jednou z oblastí, kde RFID v
súčasnosti nachádza svoje
uplatnenie, je textilný priemysel, a to z rôznych príčin.
Produkcia tohto odvetvia
nespôsobuje, vzhľadom na
materiál, žiadne problémy
pri snímaní RFID tagov a ich
cena (vďaka technologickému pokroku neustále klesajúca) sa výrazne nepremieta
do ceny výrobkov.
Jeden z projektov financovaných zo zdrojov Európskej
únie, na ktorom sa zúčastňuje aj organizácia EPCglobal,
skúma možnosti širšieho
uplatnenia tejto technológie. Projekt prebieha v nasledovných krokoch:
Prvý krok, analýza trhu, poskytuje prehľad súčasnej
situácie na európskom trhu
s odevmi. Otázky, na ktoré
sa analýza snaží nájsť odpovede, sú napríklad: Aké sú
hlavné problémy a výzvy,
ktorým odvetvie čelí? Kam
smeruje vývoj? Môže technológia EPC/RFID pomôcť
optimalizovať niektoré procesy?
V súčasnosti možno pozorovať výrazné zmeny v
správaní spotrebiteľov, výbere distribučných kanálov
a celkovej štruktúre maloobchodu. Vzhľadom na rast
konkurencie, tlaku na výšku
cien a výrobných nákladov,
firmy hľadajú možnosti ako
tieto náklady znížiť, a to buď
zautomatizovaním doteraz
manuálnych procesov, od-
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stránením problému nedostatku tovaru na sklade
alebo v predajni a lepšou
prehľadnosťou distribučného reťazca.
V rámci druhého kroku,
identifikácie potrieb, sa skúmali technické požiadavky
pre vybrané používateľské
prípady a RFID implementáciu. Tá sa môže uskutočniť v
distribučnom centre alebo
priamo obchode, pri príjme
tovaru alebo výdaji, priamo
na regáloch alebo v skúšobných kabínkach. Všetky tieto
aplikácie vyžadujú odlišné
systémy, nastavenia, hardvér
(mobilné snímače vs. stacionárne, počet tagov, antén,
tlačiarní), atď.
Ako ďalší krok v poradí sa vypracovali prípadové štúdie
pre dodávateľa, obchodný
dom a hypermarket. Na to,
aby sa dala stanoviť výška
investície, doba amortizácie
a návratnosti investícií, bolo
treba vziať do úvahy druh
firmy, sortiment a mzdové
náklady.

Aktuálna situácia spolu s
technickými požiadavkami
a štúdiami viedla k realizácii
troch pilotných projektov:
Northland – rakúsky výrobca športového oblečenia a
obuvi sa zameral na zistenie
rozdielu medzi manuálnou
inventarizáciou a inventarizáciou za asistencie rádiofrekvenčnej
identifikácie.
Testovanie prebiehalo v
predajni, kde zamestnanci
za účelom vykonania inventúry označili RFID tagmi viac
ako 300 výrobkov. Dosiahli
veľmi dobré výsledky čo
sa týka úspory času a presnosti. Pilotný projekt preukázal spoľahlivosť snímania
takmer 99 % a inventúra
prebehla 20-krát rýchlejšie.
gardeur, výrobca pánskej
konfekcie, sa sústredil na
ďalšiu výhodu, ktorú môže
RFID technológia priniesť.
Označením výrobkov získava spoločnosť lepšie informácie o správaní zákazníkov
a, napríklad, o tom, ako často
a ktorý kus odevu si zákazní-

ci berú na vyskúšanie, koľko
párov nohavíc sa skutočne
predalo, ktoré kusy boli v
konkrétnom čase na predajni, atď. gardeur získava detailný prehľad toku tovaru a
využíva tieto informácie na
plánovacie účely.
Tretí pilotný projekt sa realizoval v jednom z nemeckých obchodných domov,
Galeria Kaufhof, od septembra 2007 do decembra 2008. Skúmal sa postoj
nakupujúcich k zákaznícky
orientovaným aplikáciám
RFID. Obchod bol vybavený
inteligentnými regálmi, skúšobnými kabínami a inteligentným zrkadlom. Všetky
tieto zariadenia boli vybavené displejmi, ktoré zobrazovali informácie zákazníkovi.
Displeje na regáloch poskytovali prehľad dostupných
položiek. Kabínky a zrkadlo
informovali o doplnkovom
tovare a jeho dostupnosti.
Všetky tri aplikácie boli
vyhodnotené
pomocou

prieskumu medzi nakupujúcimi. Počas troch týždňov viac ako 250 zákazníkov poskytlo odpovede
(50 % mužov/50 % žien).
Väčšina sa zhodla, že RFID
aplikácie urobili zážitok z

nakupovania príjemnejším.
56 % a 49 % všetkých respondentov prijalo inteligentné regály a skúšobné kabínky ako užitočný informačný
nástroj pre výber produktu.
Všetky tri pilotné projekty

bez ohľadu na štruktúru
alebo veľkosť firmy dosiahli
pozitívne výsledky, čo je vysoko motivujúce vzhľadom
na ďalšie možné aplikácie
RFID. Každá firma však musí
preskúmať svoje vlastné

procesy, aby zistila potenciál
a dokázala, že RFID je pre ňu
tá pravá technológia.
Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

Elektronický podpis
... po novele zákona 215/2002 Z.z.
Zákon o elektronickom podpise predpokladá realizáciu elektronického podpisu
pomocou digitálneho podpisu, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu podpisovateľa, ako aj autentizáciu
a integritu podpisovaného
dokumentu. Na vytváranie a overovanie e-podpisu
musí existovať dvojica kľúčov: súkromný kľúč (slúžiaci
na podpisovanie) a verejný
kľúč (slúžiaci na overovanie).
Podpísať sa dá len elektronický dokument.
Práca s elektronickými dokumentmi prináša nielen novú
úroveň efektívnosti práce a
úspory nákladov, ale aj novú
kvalitu ochrany samotných
elektronických dokumentov
a procesu prenosu a spracovania jednotlivých dokumentov.
Na rozdiel od podpisu
rukou sa elektronický podpis
vyznačuje tromi kľúčovými
atribútmi:
	autenticita – váš podpis je
jedinečný
	integrita – váš dokument

•
•

je originálny (od podpisu
sa nezmenil)
	nepopierateľnosť.

•

Zákon č. 215/2002 Z.z. prešiel
od r. 2002 viacerými novelizáciami, z ktorých najvýznamnejšia je najmä posledná
novela (zák. č. 214/2008 Z.z.),
účinná od 1. 1. 2009. Novela

podpis, líšiace sa spôsobom
vytvárania a overovania.
Pôvodné znenie zákona nedostatočne pokrývalo jednu zo
základných vlastností elektronického podpisu – jednoznačné určenie osoby, ktorá
vytvorila elektronický podpis. Priamo z elektronického
podpisu bolo možné zistiť

Viditeľný elektronický podpis v pdf dokumente

zohľadňuje praktické skúsenosti z používania elektronického podpisu, aj rozvoj
informačných technológií.
Zákon aj po novele upravuje
iba problematiku elektronického podpisu, založeného na
princípe asymetrického šifrovania (2 kľúče – súkromný
a verejný) a naďalej používa
dve úrovne elektronického podpisu a to „obyčajný“
a „zaručený“ elektronický
Aktuality 858, informačný časopis
združenia GS1 SLOVAKIA,
registračné č. MK SR 2367/2000,
ISSN číslo 1335-7336,
pre GS1 SLOVAKIA vydáva
EAN Slovakia, s.r.o.,
zostavila: Miroslava Štaffenová,
grafická úprava, DTP:
Výtvarná agentúra A1 Žilina,
foto: VA1, archív GS1,
tlač: Patria Prievidza, s.r.o.

len meno a priezvisko podpisovateľa, čo je pre potreby
identifikácie osôb málo. Do
elektronického podpisu bol
pridaný jednoznačný identifikátor, ktorý identifikuje
podpisujúcu osobu (OP, Pas,
alebo RČ). Pri zaručenom
elektronickom podpise (ZEP),
ktorý je právne rovnocenný
s vlastnoručným podpisom,
ak je používaný v styku so
štátnymi orgánmi (OR, Súdy,

Daňové riaditeľstvo...), musí
byť týmto dodatočným identifikátorom len RČ.
Novela zmenila aj podmienky
pre akreditované certifikačné
autority. Akreditovaná certifikačná autorita musí umožniť
trvalé uchovávanie, zobraziteľnosť a overiteľnosť podpisu všetkých elektronických
dokumentov, podpísaných
zaručeným elektronickým
podpisom (aj po skončení
platnosti kvalifikovaného
certifikátu, ktorým bol dokument podpísaný).
GS1 Slovakia v spolupráci
s EAN Slovakia, s.r.o. aj po
poslednej novele zákona o
elektronickom podpise bude
poskytovať služby registračnej autority a umožní tak
svojim členom aj jednoduchšiu vzájomnú elektronickú
komunikáciu. Služby registračnej autority poskytujeme
aj ostatným záujemcom.

Ing. Dušan Oktavec
oktavec@ean.sk

Nanterská 23
010 08 Žilina
T +421 41 565 11 85
F +421 41 565 11 86
E info@gs1sk.org
www.gs1sk.org
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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 (6,31 €/1 kód, 16,60 €/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

