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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia

V máji sa uskutočnilo Valné zhromaždenie GS1 v Dubrovníku. Okrem obligátnych volieb a schvaľovaní sa
hlavnou témou stalo rozširovanie štandardov GS1 do iných sektorov ako je tradičný maloobchod. Veľmi úspešným sa zdá
prienik do zdravotníctva. Druhým veľmi nádejným projektom sa javí spolupráca so Svetovou colnou organizáciou WCO.
Združenie GS1 podpísalo dohodu o používaní štandardov v colnom konaní a očakáva sa, že práve používanie štandardov
GS1 by malo zrýchliť colné konanie, zvýšiť transparentnosť a vysledovateľnosť tovaru, ako aj napomáhať pri hľadaní
tovaru s falšovanými značkami. Už sú známe výsledky pilotného projektu, ktorý sa realizoval na dodávkach vína z Nového
Zélandu a Austrálie do Veľkej Británie a výsledky sú veľmi dobré. Teraz je na nás, aby sme tieto riešenia predstavili aj našim
členom..

Valné zhromaždenie
... zhodnotenie rokov 2006 a 2007

Valné zhromaždenie, ktoré
je najvyšším orgánom združenia sa konalo dňa 9. apríla 2008 v Žiline. Celkovo
sa Valného zhromaždenia
zúčastnili členovia s počtom
1971 hlasov a v zmysle stanov bolo uznášaniaschopné.
Podrobnú správu o hospodárení a činnosti za obdobie
rokov 2006 a 2007 predniesol riaditeľ združenia, Ing.
Miroslav Štaffen. Jednotliví
produktoví manažéri zas
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informovali o aktivitách
združenia v oblasti čiarových kódov, elektronickej
komunikácie, dátovej syn-

chronizácie a rádiofrekvenčnej identifikácie.
O činnosti a výsledkoch
revíznej komisie informovala
jej predsedníčka, Mgr. Anna
Lacková. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie uznesení a zákonov a
pri svojich pravidelných
zasadnutiach nezistila žiadne nedostatky.
Valné zhromaždenie prijalo
správu o činnosti združe-

nia, správu o hospodárení
a správu revíznej komisie za
obdobie rokov 2006 a 2007.
Na nasledujúce dvojročné
obdobie zvolilo Valné zhromaždenie za členov správnej rady:
Ing. Jána Tušima,
Ekotips, a.s.
Ing. Jána Bilinského,
COOP Jednota Slovensko, s.d.
Ing. Pavla Šiarnika,
KZLM-Tilia, s.r.o.
Informácie o činnosti združenia každoročne zverejňujeme vo výročnej správe, ktorú
zasielame všetkým členom
združenia. Výročnú správu nájdete aj na našej web
stránke www.gs1sk.org.
Marianna Revallová

Euro v maloobchode
... ako ovplyvní identiﬁkáciu výrobkov?
Problematika prechodu na
novú menu od 1. januára
2009 sa dotkne všetkých
oblastí
nášho
života
a obchod, či už maloobchodný alebo veľkoobchodný, zasiahne najviac.
Vzhľadom k tomu, že systém GS1 je najrozšírenejší
práve v oblasti maloobchodu, považujeme za dôležité
informovať vás o tom, ako
euro ovplyvní identifikáciu
tovaru a označovanie čiarovými kódmi.
Výrobky s prefixom krajiny
Identifikačný systém GS1
primárne vychádza z druhu
výrobku a jeho vlastností. To
znamená, že každý výrobok,
či sa líši množstvom, chuťou alebo inou fyzikálnou
vlastnosťou, má pridelené
vlastné jedinečné identifikačné číslo GTIN (EAN). Ak
sa zmení cena výrobku, tak
ide len o informáciu, ktorá
je k danému kódu priradená v informačnom systéme.
To znamená, že obchodník
si musí upraviť informačný systém tak, aby dokázal uviesť cenu výrobku
v korunách aj eurách. Toto
platí v prípade, že hovoríme o bežných spotrebných

výrobkoch, ktoré sú označené kódom EAN s prefixom
krajiny (napr. 858).
Výrobky s premenlivou
hmotnosťou
Výrobky s premenlivou
hmotnosťou začínajú prefixom 28 a 29. V týchto
kódoch je okrem identifikačného čísla zakódova-

v prípade výrobkov s prefixom krajiny, bude bremeno na obchodníkovi, ktorý
bude musieť upraviť informačný systém a nastaviť si
jednotkovú cenu výrobku
v eurách aj korunách.
Výrobky s premenlivou
cenou
Pokiaľ je v čiarovom kóde

nie výrobkov s premenlivou
cenou v slovenských korunách používa prefix 26. Na
euro menu sme vyčlenili
prefixy 24 a 25, pričom prefix
24 sa použije pre označenie
výrobkov s celoslovenskou
pôsobnosťou a prefix 25 pre
interné použitie v rámci jednej spoločnosti.
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identifikačné číslo firmy a výrobku, prideľuje GS1 Slovakia
vnútorná kontrolná číslica
kontrolná číslica vypočítaná podľa definovaného algoritmu
interné identifikačné číslo tovaru, prideľuje používateľ
cena, štyri pozície v SKK a piata v desiatkach halierov, pričom cena sa dopĺňa nulami zľava
cena, tri pozície v EURO + štvrtá a piata v eurocentoch, pričom cena sa dopĺňa nulami zľava
(max € 999,99)

ná aj samotná hmotnosť
výrobku. Ide spravidla o čerstvé potraviny ako sú mäso,
mliečne výrobky, či ovocie
a zelenina.
Zmena meny neovplyvní
spôsob identifikácie týchto výrobkov. Rovnako ako

zakódovaná cena v slovenských korunách, potom je
nevyhnutné zmeniť identifikačné číslo produktu, aby
nedošlo k zámene v období duálneho zobrazovania
cien.

V prípade akýchkoľvek
pochybností sa s nami neváhajte spojiť.

V súčasnosti sa na označe-

Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org
041 565 11 85
0918 844 142

využitie štandardov GS1
v často opomínanej časti
dodávateľsko-odberateľského reťazca - v obchodnom
vzťahu medzi výrobcami

a ich dodávateľmi. Zahŕňa
zlepšenie procesov pomocou jednoznačnej identifikácie, zdieľania informácií
a zviditeľnenia dopytu a

Upstream
... integrácia riešenia GS1
V geografii upstream znamená hore prúdom, respektíve proti normálnemu
smeru prúdu. V dodávateľsko-odberateľskom reťazci

sa takto označuje obchodný vzťah medzi výrobcom
a jeho dodávateľmi.
Integrácia upstreamu je
projektom GS1, ktorý rieši
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skladových zásob. Vďaka
zavedeniu štandardizovanej elektronickej komunikácie sa znižuje reakčný čas
na požiadavky výrobcov
a v konečnom dôsledku na
požiadavky spotrebiteľov.
Vývoj trhu
Trh sa zmenil - spotrebiteľ
má k dispozícii čoraz širší
sortiment výrobkov. Čas
medzi návrhom výrobku
a jeho dodaním ku konečnému spotrebiteľovi je
stále kratší. Tým sa vyvíja
tlak aj na upstreamovú časť
dodávateľsko-odberateľského reťazca, čo vysvetľuje
potrebu integrácie a väčšej
spoľahlivosti informačného
toku.
GUSI (Global Upstream
Supply Initiative)
V roku 2003 sa skupina
výrobcov spotrebných balení a ich dodávateľov rozhodla definovať spoločný
postup pre užšiu integráciu
svojho dodávateľsko-odberateľského reťazca. Ich úlohou bolo vyhnúť sa drahým
a časovo náročným projektom integrácie IT systémov
každého výrobcu alebo
dodávateľa. Na konci roku

2004 iniciovala GCI (Global
Commerce Initiative) novú
pracovnú skupinu, ktorá
začlenila už aktívnych členov GUSI. Vznikla tak pracovná skupina GUSI. Vyvinula
UIM (Upstream Integration
Model) - štandardizované
procesy a výmeny údajov
podporujúce integráciu
upstreamu.
Podpora zo strany GS1
GS1 podporila iniciatívu
implementácie UIM najmä:
•	prispôsobením GS1 štandardov pre identifikáciu
a elektronickú komunikáciu
•	podporovaním vývoja
príručiek pre implementáciu správ
•	poskytnutím pomoci pri
implementácii
Výhody implementácie
štandardov GS1 v kombinácii s GUSI
Viacerí z najväčších svetových výrobcov spotrebného tovaru a ich dodávateľov
vyzdvihli podstatné výhody
použitia štandardizovaných
riešení:
• rýchlejšia integrácia až 75 % zníženie času
potrebného na pripoje-

nie nových partnerov
znížené náklady na IT
		 - zavedenie - znížené
náklady na vývoj a
školenie IT aj obchodných pracovníkov
		 - údržba - vďaka odstráneniu
viacerých
neštandardizovaných
riešení
•	zvýšená návratnosť investícií vďaka možnosti implementácie širšej
škály výrobcov a dodávateľov. GUSI je pre veľké aj
malé spoločnosti.

•

Adaptácia UIM umožňuje spoločnostiam preložiť
svoje interné procesy a prístupy do spoločného jazyka,
ktorému všetci rozumejú.
S rastom počtu spoločností,
ktoré využívajú GS1 štandardy GUSI, rýchlejšie rastú aj
celkové výhody.
Nestlé, Garry Haworth
(Head of eBusiness, GUSI
Co-Chair):
„Je dôležité si uvedomiť, že
výhody množiny GUSI štandardov sa neprejavujú len
v upstreame, ale zasahujú
aj do downstreamu, v ktorom ich pocítia aj zákazníci
a spotrebitelia.“

Unilever, Peter Ernsting
(Senior Vice President Sup–
ply Chain Europe):
„GUSI je o zjednodušení spojenia v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu medzi výrobcami a ich
dodávateľmi. Zlepšuje jeho
fungovanie a znižuje náklady odstránením procesov,
ktoré nedávajú žiadnu pridanú hodnotu, čo je základom pre dlhodobo udržateľný rast.“
Martin Beňo

Identifikácia zdravotníckych pomôcok
... systém GS1 zvyšuje bezpečnosť pacientov
Pojem zdravotnícke pomôcky je veľmi obsiahly. Medzi
zdravotnícke pomôcky patria výrobky rozdielnych veľkostí, materiálov a určení.
Rôzne výrobky (napr. ihly,
obväzy, skalpely, barly, operačné stoly, sterilizačné prístroje, röntgeny…) s rôznymi
charakteristikami (sterilné,
nesterilné, na jedno pou-
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žitie, s veľkou alebo malou
hodnotou, výrobky, ktoré
sa dostávajú do kontaktu
s pacientom, veľké alebo
veľmi malé produkty…)
je zložité rozčleniť a kategorizovať. Používaná kategorizácia podľa rizikových
tried by mohla byť dobrým
kľúčom na rozdeľovanie.
Zdravotnícke pomôcky nie

sú až tak regulované štátom
ako lieky a preto by zavádzanie globálneho štandardu na označovanie mohlo
prebehnúť jednoduchšie.
Zdravotnícky priemysel
rýchlo rastie a najdôležitejšie trhy sú USA, Nemecko
a Japonsko. Veľká časť nákladov v zdravotníctve je tvo-

rená práve zdravotníckymi pomôckami. Rýchlosť
vo vývoji technologických noviniek pre zdravotníctvo prispieva k tomu,
že na rok 2007 sa očakával
nárast v zdravotníckom trhu
až na 260 miliárd dolárov.
Jednoznačná identifikácia všetkých zdravotníc-

kych pomôcok nie je vždy
potrebná. V niektorých prípadoch ale označovanie
môže dať pridanú hodnotu výrobku – hlavne pre
potreby presnej vysledovateľnosti, kontroly a zaznamenávania nepriaznivého
vplyvu na pacienta, presnej
fakturácii a lepšej kontroly nákladov na pacienta zo
strany poisťovne, alebo pri
získavaní informácií z databáz. Správnym označením
sa dá predísť manuálnemu
zadávaniu údajov a možným chybám. Pri zdravotníckych pomôckach musí
byť veľmi podrobne zvážené, aké informácie musia
byť uložené v databáze a
aké by mali byť zakódované
v čiarovom kóde, lebo táto
oblasť zahŕňa široké spektrum výrobkov. Niečo iné sa
očakáva od kardiostimulátora ako od obväzu.
V systéme GS1 už teraz existujú riešenia pre väčšinu
situácií, ktoré môžu v životnom cykle zdravotníckej
pomôcky nastať. Výber
správneho nosiča údajov
(čiarového kódu, RFID tagu)
a identifikátora (GTIN – globálne identifikačné číslo
obchodnej jednotky) spolu
s prídavnými aplikačnými identifikátormi je silná
kombinácia, ktorá poskytne užívateľom dostatočnú
variabilitu. V kóde odporúčame zakódovať len hlavné
informácie, ako GTIN, číslo
šarže alebo sériové číslo.
Všetky ostatné informácie
o výrobku by mali byť uložené v databáze, ku ktorej
slúži ako kľúč práve GTIN.
Používanie sériových čísel
by sa tiež nemalo týkať
všetkých zdravotníckych

pomôcok. Niekedy je to ale
nevyhnutné pre bezpečnosť
pacientov a pre lepšiu vysledovateľnosť. Vo Francúzsku
je napríklad povinné dokumentovať päť posledných
pacientov, na ktorých bol
použitý daný chirurgický
nástroj. V tomto prípade
je použitie sériového čísla
nevyhnutnosťou.
Technológie, ktoré existujú na priame označovanie
zdravotníckych pomôcok
alebo balení sú dostatoč-

tický priemysel slúžiť ako
model. V každom prípade
by ale zástupcovia odvetví
mali pokračovať v spolupráci na tvorbe globálnych
štandardov. Na označovanie liekov sa ale stále používa veľa lokálnych riešení
(Taliansko, Poľsko, Slovinsko,
Francúzsko ....) a tomu by
sa zdravotnícke pomôcky
mali vyhnúť. Nemocnice,
distribútori a lekárne pracujú zároveň s liekmi a aj so
zdravotníckymi pomôckami,

dy na logistiku a výrobu.
Implementácia nových riešení pre automatickú identifikáciu ale tiež neprebieha
rýchlo. Globálni výrobcovia
majú výrobu často rozmiestnenú v niekoľkých krajinách
a zmena výrobných liniek je
náročná na čas a investície.
Napríklad pre prechod na
2D kód Datamatrix a kódovanie dynamických informácií je potrebné inštalovať
online tlačiareň ku každej
výrobnej linke.

né pre väčšinu výrobkov
na trhu. Problematické sú
hlavne veľmi malé produkty alebo produkty s členitým povrchom. Lineárne
a 2D kódy tlačené na obaly
postačujú. Na priame značenie pomôcok sú najlepšie
2D kódy aplikované laserom alebo mikroúderom.
Úspešne už boli otestované
aj RFID tagy.
Farmaceutický
priemysel je pred zdravotníckymi
pomôckami trochu popredu. Existujú oblasti, kde sa
tieto dve odvetvia prelínajú
a tam by mohol farmaceu-

preto je jednotnosť označovania dôležitá a nemali by
byť používané dve riešenia.
Používanie štandardu znamená používanie jednotného označovania a dátovej
štruktúry, nie zakódovanie
rovnakých informácií.

Automatická identifikácia
je dobrý spôsob na zvýšenie bezpečnosti pacientov
a znižovanie nákladov na
zdravotníctvo. Skôr ako
budú tieto výhody dosiahnuté, je ale potrebná
investícia vo všetkých častiach distribučného reťazca.
Aplikovanie čiarového kódu
alebo RFID tagu na výrobok
je len začiatok. Spracovanie
získaných informácií a ich
správne používanie na
dosiahnutie týchto cieľov je
oveľa väčšou výzvou.

Problémy, s ktorými sa stretáva trh so zdravotníckym
materiálom sú podobné
aké má farmaceutický priemysel. Pre výrobcov je používanie globálneho štandardu veľmi dôležité, lebo
použitím národných riešení sa veľmi zvyšujú nákla-



Ladislav Janco
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GS1 DataBar
... nový čiarový kód v maloobchode
Čo je GS1 DataBar?
... viac údajov na menšom
priestore
GS1 DataBar je nový čiarový
kód, ktorý rozširuje možnosti identifikácie v maloobchode. Do čiarového kódu
GS1 DataBar sa dá zakódovať celosvetovo jedinečné
identifikačné číslo GTIN,
ktoré sa v súčasnosti používa v kódoch EAN.
Prednosti nového čiarového kódu spočívajú najmä
v jeho veľkosti a množstve
zakódovaných údajov. Buď
je možné do neho zakódovať rovnakú informáciu
ako do kódu EAN-13, t. j.
identifikačné číslo GTIN, ale
táto informácia zaberie len
polovičný priestor, alebo
je možné do veľkosti kódu
EAN-13 zakódovať viac
informácií.
Prečo vznikol GS1 DataBar?
Čiarové kódy EAN sa používajú už viac ako 30 rokov
a samozrejme majú svoje
opodstatnenie. Systém GS1
narážal na isté bariéry v
označovaní, existujú totiž
výrobky, ktoré je v súčas-
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nosti problematické alebo
nemožné označiť. GS1 DataBar je odpoveďou globálnej organizácie na riešenie
problémov najmä v oblasti
identifikácie veľmi malých
výrobkov, čerstvých potravín a kupónov.
GS1 DataBar a čerstvé
potraviny
Každý obchod má vlastný
systém označovania tovarov
s premenlivou hmotnosťou,
ale v konečnom dôsledku
majú všetky systémy rovnaké nedostatky. Ak si zákazník váži tovar sám a pokladník ho riadne neskontroluje,
vznikne strata obchodníkovi. Ak ale tovar váži poklad-

ník a omylom ručne zadá
iný kód výrobku, môže spôsobiť stratu zákazníkovi.
GS1 DataBar umožňuje
identifikovať druh tovaru
a tak pokladník len zoskenuje celosvetovo jedinečné identifikačné číslo GTIN
a tovar odváži. Nemôže sa
stať, že si pomýli zelené
jablká X so zelenými jablkami Y. V takomto prípade
sa môže výrazne znížiť aj
čas potrebný na zaškolenie
pokladníkov.
Osobitnou kategóriou čerstvých potravín sú výrobky,
ktoré sa predávajú na základe hmotnosti, tzv. výrobky
s premenlivou hmotnosťou.
V súčasnosti sa používa kód
EAN-13 s prefixom 29, do
ktorého je zakódované číslo
výrobku a jeho hmotnosť.
Takéto kódy ale platia len na
území krajiny, kde boli pridelené. To znamená, že ak
chce výrobca svoje výrobky vyviezť, musí požiadať
organizáciu GS1 v krajine
importu o pridelenie čísel
platných pre ten daný trh.

Do čiarového kódu GS1
DataBar (verzie Expanded)
sa zakóduje GTIN ako celosvetovo jedinečné číslo
výrobku a hmotnosť, prípadne iné dôležité informácie, ako napríklad dátum
spotreby alebo číslo výrobnej dávky.
GS1 DataBar a veľmi malé
výrobky
Najmenší čiarový kód, ktorý
sa používa v maloobchode sa volá EAN-8. Pokiaľ je
vytlačený v minimálnej veľkosti v súlade s medzinárodnou normou, dosahuje
veľkosť 2,1 x 1,7 cm. Keď
si predstavíme veľmi malé,
najmä kozmetické výrobky,
určite môžeme povedať, že
čiarový kód EAN-8 je pre ne
príliš veľký. Mnoho výrobcov
tento nedostatok rieši tým,
že čiarový kód zníži na pár
milimetrov, ale je to na úkor
jeho čitateľnosti a pokladníčky často musia aj tak číslo
ručne zadať do pokladne.
GS1 DataBar dosahuje len
polovicu výšky alebo polovicu šírky kódu EAN-13
(cca 1 cm) a pritom kóduje

GTIN (EAN číslo výrobku),
preto je možné tento typ
kódu predtlačiť. Verzie
Expanded a Expanded
Stacked dokážu zakódovať
množstvo údajov, ktoré sú
známe až v momente, keď
maloobchodná jednotka
vznikne, preto sa spravidla tlačí na elektronickej
váhe.
	Bežné čiarové kódy EAN
začínajú čiarou, kódy GS1
DataBar začínajú medzerou a majú aj menší svetlý
okraj, ktorý je povinnou
súčasťou kódu.

•
13-miestne
číslo.

identifikačné

GS1 DataBar a stravné
poukážky
Spotrebitelia na Slovensku
si zvykli na možnosť platiť za
potraviny v maloobchode
stravnými poukážkami a do
značnej miery túto možnosť
aj využívajú. V súčasnosti je
na trhu niekoľko vydavateľov stravných poukážok,
pričom každý z nich vydáva stravné lístky v rôznych
nominálnych hodnotách.
Keď spotrebiteľ zaplatí za
tovar stravnou poukážkou,
pokladníčka musí zadať
všetky údaje do systému

ručne. Okrem toho, že skenovaním sa dá táto činnosť
zrýchliť, dokáže aj eliminovať množstvo chýb, ktoré
vznikajú práve ručným
zadávaním údajov.
Na identifikáciu kupónov
a stravných poukážok je
určený čiarový kód GS1
DataBar (verzia Expanded).
Okrem celosvetovo jedinečného identifikačného čísla
je do tohto kódu možné
zakódovať aj sériové číslo,
hodnotu a prípadne aj
maximálnu dobu platnosti
poukážky.
GS1 DataBar a technické
požiadavky

Čiarový kód GS1 DataBar je
(ne)obyčajný lineárny čiarový kód.
	Dá sa skenovať skenermi
s červeným lúčom, ktoré
musia byť nastavené,
aby dokázali tento symbol prečítať. Spravidla sú
skenery v maloobchode
obmedzené tak, aby snímali len kódy EAN.
	Verzie Stacked (stohované) majú jednotlivé riadky oddelené obrazcom,
ktorý vyzerá ako 2D kód.
V tejto časti nie je zakódovaná žiadna informácia
a slúži len ako „rušička“,
ktorá oddeľuje riadky.
	GS1 DataBar a GS1 DataBar Stacked obsahujú len

•

•

•

GS1 DataBar na záver
Pilotné prevádzky ukázali
opodstatnenie existencie
GS1 DataBar a obchodníci na nadnárodnej úrovni
súhlasili sprístupniť používanie nového čiarového
kódu od roku 2010.
Úlohou čiarového kódu GS1
DataBar nie je nahradiť existujúce čiarové kódy, ale len
rozšíriť možnosti automatickej identifikácie.
Marianna Revallová

Bežne používaný čiarový kód EAN-13
GS1 DataBar
verzie určené na maloobchodné spotrebiteľské balenia
GS1 DataBar
Expanded
GS1 DataBar

GS1 DataBar
Stacked

V čiarových kódoch je
zakódované len GTIN
(EAN číslo výrobku)

V čiarových kódoch
je zakódované GTIN
(EAN číslo výrobku)
+ hmotnosť

GS1 DataBar Stacked
Expanded

7

Identifikácia prostredníctvom pasívnych RFID tagov
... európsky trh s RFID čaká rast
Uplynuli už štyri roky odvtedy, čo obchodné skupiny
Wal-Mart a Metro oznámili svoje ambiciózne plány
zaviesť technológiu RFID
do svojich distribučných
reťazcov. Týmito iniciatívami
vzbudili vieru, že krátkodobý rast v oblasti RFID bude
dôsledkom označovania na
úrovni maloobchodných a
veľkoobchodných jednotiek.
V mene GS1 vypracovala
LogicaCMG, konzultačná
spoločnosť zameraná na
oblasť IT, správu, ktorá prognózuje rast trhu s pasívnou
RFID v Európe na nasledujúcich pätnásť rokov. Na základe dát od 80 spoločností
možno povedať, že RFID
v Európe významný nárast
ešte len čaká.
Rozdiel možno tiež badať v
spôsobe využitia. Namiesto
označovania na úrovni
maloobchodných a veľkoobchodných jednotiek sa
budú označovať skôr drahšie položky, resp. položky
s vysokou hodnotou.
Táto štúdia bola vypracovaná ako súčasť projektu
BRIDGE a zameraná na vyu-

žívanie technológie pasívnej
RFID na sledovanie pohybu
fyzických objektov. Taktiež
boli do štúdie zahrnuté trhy,
ktoré sa javia ako najsľubnejšie, t.j. maloobchod a spotrebný tovar, letecký priemysel, farmaceutický priemysel
a zdravotníctvo, automobilový priemysel a poštové
služby. Ďalšie aplikácie pre
pasívnu rádiofrekvenčnú
identifikáciu, napríklad bezdotykové karty a imobilizéry
neboli do štúdie zahrnuté.
Štúdia predpovedá počet
tagov, ktoré sa ročne nakúpia, počet miest so snímačmi RFID a celkový počet snímačov na týchto miestach.
Predpoveď do roka 2022 je
zobrazená v tabuľke nižšie.
Na základe analýzy sa dá
predpokladať, že o štyri
roky bude v používaní viac
ako 170 000 RFID snímačov
v 30 000 lokalitách, ktoré
budú spracovávať 3 miliardy
tagov. Tieto čísla porastú až
do roku 2022, kedy možno
očakávať 6 miliónov snímačov fungujúcich na 50 000
lokalitách a 86 miliárd tagov
zakúpených ročne.
Čísla sú konzervatívne,

Ďalšie výsledky štúdie:
• Technické obmedzenia
sú najväčšou prekážkou
pre implementáciu RFID
v Európe. Hlavne regulácie zo strany Európskej
komisie, ktoré obmedzujú
používanie viacerých snímačov na malej ploche.

•

Najväčšou príležitosťou
zostáva označovanie vysokohodnotných položiek. Potenciál je v oblasti
odievania, médií a zábavy
(DVD, knihy, atď.) a spotrebnej elektroniky. V tých-

to kategóriách pomáha
RFID zlepšovať riadenie
zásob.

•

V dlhom období možno
očakávať
dramatický
pokles nákladov na hardvér, a to hlavne vďaka
technickým inováciám.
Cena snímača pre pasívne
RFID by sa mohla pohybovať okolo 200 Euro a
ceny tagov by mali klesnúť na úroveň niekoľkých
Euro centov. Potenciálny
prielom v bezčipových
technológiách môže mať
za následok pokles ceny
až na 1 Euro cent.

RFID sa vyvíja iným smerom, než tvrdili predpovede
pár rokov dozadu. A o päť
rokov možno zistíme, že prijatie technológie RFID sa líši
aj od vypracovanej štúdie.
Neistota sa však vzťahuje na
rýchlosť, s akou toto prijatie nastane. Faktom zostáva,
že výkon zariadení sa bude
zvyšovať, ich cena naopak,
znižovať a technológia
RFID sa stane nevyhnutnou
súčasťou obchodovania
v celej Európe.
Miroslava Štaffenová

2007

2012

2017

2022

144

3 220

22 400

86 700

Celkový počet miest so snímačmi RFID

2 750

30 710

144 000

453 000

Celkový počet snímačov RFID

7 630

176 280

1 161 800

6 268 500

Celkový počet tagov zakúpených ročne
(v miliónoch)
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keďže predstavujú len malé
percento celkového objemu
položiek, ktoré možno tagmi
označiť. Prognóza vychádza
z predpokladu, že v roku
2012 budú v maloobchode
označené len 2 % položiek.
V roku 2022 je to zhruba
25 % všetkých nepotravinových a 5 % potravinových
položiek. Ak však v tejto
oblasti nastane technologický prielom počas nasledujúcich pätnástich rokov,
ktorý zníži cenu tagov, tieto
počty dramaticky stúpnu.
Obzvlášť počet tagov na
potravinách môže narásť na
stovky miliárd.

RFID na stretnutí EAP
... používatelia prezentujú svoje projekty
O stretnutiach EAP sme už
v aktualitách písali. Pre osvieženie pamäti, EAP je skratka pre Európsky adopčný
program, ktorého členmi sú
výrobcovia, maloobchodníci a poskytovatelia riešení,
čiže dodávatelia technológií. Cieľom tejto iniciatívy je
umožniť zástupcom európskych spoločností stretnúť
sa s úspešnými aplikáciami a
možnosťami využitia rádiofrekvenčnej identifikácie.
Tieto pravidelné stretnutia
poskytujú dobrú príležitosť
vzdelávať sa a vymieňať si
informácie s firmami, ktoré
už reálne využívajú RFID
a štandardy EPCglobal.
Každoročne sa koná nie-

koľko takýchto stretnutí, to
posledné v Kodani prinieslo
veľa zaujímavých informácií
z rôznych oblastí.
Čoraz častejšie a intenzívnejšie sa začína hovoriť o integrácii elektronickej ochrany
tovaru (EAS, s ktorou sa stretávame pri odevoch a drahšom tovare) s rádiofrekvenčnou identifikáciou. Spojenie
týchto dvoch technológií by
zabezpečilo nielen identifikáciu, ale aj ochranu tovaru
pred odcudzením.
Úspešné aplikácie boli
prezentované zástupcami
firiem ako Swisscom, NP
Collection a EPAL.

Swisscom je švajčiarska
telekomunikačná spoločnosť, ktorá pomocou RFID
odstránila potrebu manuálnej kontroly tovaru a zvýšila
transparentnosť a efektivitu celého objednávacieho
procesu. NP Collection, fínska odevná firma, dosiahla
30 % zníženie počtu situácií, kedy žiadaný tovar
chýbal na regáloch predajne a 75 % zníženie času
potrebného na prevzatie
tovaru. Doba návratnosti
investície v tomto prípade
bola 6 mesiacov.
Evidencia majetku je jednou z hlavných oblastí pre
využitie RFID. Združenie

EPAL (výrobcovia, obchodníci, železničné spoločnosti
a dopravcovia, ktorí využívajú alebo produkujú EURO
palety) prostredníctvom
technológie RFID spriehľadnilo výrobný proces a proces opráv a RFID tagy sú aj
prostriedkom na overenie
pôvodu drevených paliet.
Existuje veľa ďalších podobných príkladov úspešných
aplikácií rádiofrekvenčnej
identifikácie a veľký počet
používateľov, ktorí po prekonaní počiatočných vysokých nákladov na technológiu teraz ťažia z jej zavedenia.
Miroslava Štaffenová

Konferencia GS1 Healthcare Toronto
... tvorba štandardov pre zdravotníctvo
17. – 20. júna 2008 sa uskutočnila v Toronte konferencia GS1 Healthcare, ktorá sa
týkala používania systému
GS1 v zdravotníctve.
Problematika automatickej identifikácie výrobkov
v zdravotníctve je aktuálna
pre väčšinu zainteresovaných spoločností. Prenikanie
falošných liekov do distribúcie, zvyšovanie tlaku na
zefektívňovanie procesov
a zvyšovanie bezpečnosti
pacientov sú všetko dôvody, prečo sa výrobcovia
a nemocnice zaoberajú
problematikou využitia čiarových kódov a rádiofrekvenčnej identifikácie. Na
konferencii sa zúčastnilo
viac ako 170 účastníkov

z GS1 organizácií, výrobcov liekov a zdravotníckych
pomôcok, nemocníc, distribútorov a iných organizácií.
Na konferencii odzneli zaujímavé príspevky z celého
sveta.
Súčasťou konferencie boli aj
stretnutia pracovných skupín, ktoré tvoria a upravujú
štandardy. Pracovné skupiny existujú pre dátovú synchronizáciu medzi výrobcami liekov a zdravotníckych
pomôcok a medzi odberateľmi (momentálne sú to
väčšinou nemocnice v USA),
druhá pracovná skupina je
pre vysledovateľnosť liekov
a zdravotníckych pomôcok
a tretia pre tvorbu a úpravu existujúcich aplikačných

štandardov.
GS1 Slovakia mala tiež
prezentáciu v časti vyhradenej pre aktuality z krajín,
ktoré sa angažujú v zdravotníctve. Prezentovali sme
pokroky, ktoré sme dosiahli
pri aplikácii kódov na lieky
a zdravotnícke pomôcky
a predstavili sme aj vznik

a prácu našej pracovnej skupiny Healthcare User Group.
Napriek dlhej dobe od
schválenia zákona 140/98,
v ktorom sa hovorí o použití EAN kódu na liekoch,
stále sa nájdu výrobky, ktoré
tento kód nemajú alebo je
kód nesprávny.
Najzaujímavejšie prezen-
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pobytu v nemocnici. Systém
na označovanie a skenovanie liekov pri podávaní pacientom mal počas
pilotného projektu v jednej
nemocnici taký úspech, že
teraz používa tento systém
95 % nemocníc HCA a v
krátkom čase by mal byť
systém implementovaný aj
v ostatných nemocniciach.

tácie boli z nemocníc, kde
používanie čiarových kódov
prešlo z pilotných programov do ostrej prevádzky. Prezentovali nemocnice z USA a z Nemecka.
Spoločnosť HCA prevádzkuje v USA 166 nemocníc,
v ktorých sa podá ročne až
142 miliónov dávok liekov.
Systém používajúci čiarové
kódy ich za minulý rok varoval 3 milióny krát (z toho

závažné chyby boli cca
50%). Za rok im klesli náklady na pokuty a vyrovnania
pre poškodených pacientov
o 31 % - 11 mil. dolárov.
Pri implementácii systému
zistili, že sa im oplatí doznačovať výrobky, ktoré neprišli s kódom od výrobcu.
Náklady na doznačovanie
boli porovnateľné s nákladmi na deviatich pacientov,
ktorým sa stala ujma počas

Nemocnice v Nemecku používajú čiarové kódy a systém
GS1 na zlepšenie logistiky
a elektronické objednávanie. Zavedením systému im
odpadlo niekoľko manuálnych procesov, ktoré predtým museli robiť sestry na
oddeleniach. Takisto sa vyhli
množstvu chýb pri vypĺňaní
formulárov.
Boli prezentované predbežné výsledky pilotného
projektu GDSN – synchro-

nizácia údajov. Zapojili sa
traja dodávatelia z Austrálie
a odberateľom boli nemocnice v USA. Pilotná prevádzka ukázala, že sieť GDSN
je schopná prenášať veľké
množstvá údajov aj medzi
obchodnými partnermi na
rozdielnych kontinentoch.
S používaním systémov pre
automatickú identifikáciu sa
stretávame v zdravotníctve
stále častejšie. Nemocnice a
výrobcovia vidia, aké výhody
im systém prináša a neboja sa investovať do jeho
zavedenia. Bezproblémová
a rýchla výmena aktuálnych a presných informácií
pomáha zefektívniť procesy
a znížiť počet chýb a my
dúfame, že aj u nás sa budeme s týmito systémami stretávať čoraz častejšie.
Ladislav Janco

GS1 eCom
... harmonizácia elektronických správ
Dňa 25.7.2008 sa, tentoraz v
Žiline, uskutočnilo v poradí
tretie stretnutie zástupcov
členských organizácií GS1
z Rakúska, Českej republiky
a Slovenska za účelom har-

monizácie elektronických
správ obchodnej komunikácie v našom regióne.
Prvým výsledkom spoločných stretnutí je vytvorenie

novej príručky pre implementáciu správy dodací list,
ktorá bude zverejnená do
konca roku 2008. Úspešná
spolupráca bude pokračovať analýzou rozdielov

v národných profiloch správ
faktúra, objednávka a príjemka.

Martin Beňo

Zoznam EAN kódov
... Váš externý elektronický archív
Každému novému členovi, ktorý nám pri registrácii
poskytne svoju e-mailovú
adresu pošleme zoznam
pridelených čísel. Do tohto
zoznamu je potrebné doplniť názvy výrobkov, ktorým
sa jednotlivé čísla pridelili.
Zoznam treba zaslať späť
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e-mailom a pri každej zmene
nám poslať aktualizáciu.
Zámerom je presnejšia a
rýchlejšia záloha údajov v
našej registračnej databáze
a lepší prehľad o pridelených
kódoch. Vyplnený zoznam
slúži aj vám, v prípade, že

nemáte presnú internú evidenciu pridelených kódov.
V prípade neposkytnutia
e-mailovej adresy je zoznam
zasielaný poštou a faxom.
V tomto prípade je formulár potrebné vrátiť vyplnený
tlačeným písmom a v čitateľnej podobe. Ak nebude

vyplnený zoznam zaslaný, GS1 Slovakia nemôže
poskytnúť potrebnú informáciu o názve výrobkov,
ktoré boli priradené k jednotlivým kódom.

Stanislava Rudincová

Kvalita čiarového kódu
... ovplyvňuje spokojnosť zákazníkov
Úlohou čiarového kódu
je automatizácia predaja.
Kvalitný kód je taký, ktorý
sa dá prečítať na prvýkrát
a nie je potrebné výrobok
rôzne natáčať a hľadať
správny uhol na zoskenovanie. Nekvalitný čiarový
kód je ťažšie čitateľný alebo
nečitateľný a stráca svoje
opodstatnenie. Prieskumy
ukázali, že pokladníčke
trvá 23 sekúnd, kým vyrieši
problém jedného nekvalitného kódu.

Náklady na nekvalitné čiarové kódy môžu byť značné
a preto Vás aj touto formou
chceme upozorniť na niekoľko najčastejších chýb,
ktoré sa v praxi vyskytujú.
Okrem zobrazených chýb
sa vyskytujú ešte aj iné,
napríklad:
•	nedovolené zníženie
požadovanej výšky čiarového kódu EAN
•	nedodržanie svetlých
okrajov (svetlá oblasť

prekrytie časti alebo celého čiarového kódu
nepriehľadným materiálom

pred a za čiarovým
kódom)
•	nesprávne vypočítaná
kontrolná číslica
Náprava už vytlačených
obalov je nákladná a niekedy nemožná. Preto je dôležité skontrolovať si návrh
obalu ešte predtým, ako sa
dostane do tlače.
Ako teda zabezpečiť kvalitu kódu?
1.	Požadujte od tlačiara
obalu a etikiet, aby tieto

zmenšenie alebo zväčšenie
čiarového kódu EAN mimo
dovolených hraníc

boli 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.
4.	Zúčastnite sa našich školení, kde sa dozviete viac
o kvalite kódov.


Ladislav Janco

prekrytie čiarového kódu priehľadnou
fóliou, ktorá znižuje prestupnosť svetla

prekročenie tolerancií šírky čiar
a medzier stanovených normou

nevhodná farebná
kombinácia, a z toho vyplývajúci
nedostatočný kontrast
symbolu

čiarový kód umiestnený na zakrivenej alebo
inak nerovnej ploche obalu
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čiarový kód umiestnený vo zvare obalu
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Úlohou školenia je naučiť účastníkov, ako postupovať pri identiﬁkácii obchodných jednotiek, tak maloobchodných ako aj veľkoobchodných, ako prideľovať čísla, v akých prípadoch čísla ponechať a v akých ich zas zmeniť. Osobitnú pozornosť venujeme technickým požiadavkám na kvalitu čiarových kódov, poukážeme na faktory, ktoré najčastejšie
ovplyvňujú ich čitateľnosť a môžu mať negatívny dopad na celý distribučný reťazec.

GS1-128

Požadujú vaši odberatelia identiﬁkáciu logistických jednotiek? Na školení sa naučíte
vytvoriť jedinečné identiﬁkačné čísla pre každú paletu, oboznámite sa s aplikačnými
identiﬁkátormi a technickými požiadavkami na paletovú etiketu a čiarové kódy. Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako do jedného čiarového kódu zakódovať dátum výroby,
číslo výrobnej dávky, počet kusov a mnoho ďalších údajov.

Zaregistrujte sa na revallova@gs1sk.org
najneskôr 1 týždeň pred konaním školenia.
Podrobné informácie nájdete na www.ean.sk

