diskusné fórum EAN 858
Systém EAN•UCC v škole
Správne používanie
systému EAN•UCC
sa dá zabezpečiť formou vzdelávania. V tejto oblasti vyvíjame niekoľko aktivít ako
sú napríklad školenia alebo
tvorba informačných materiálov. V septembri sme rozšírili
oblasť pôsobenia na stredné odborné školy a stredné odborné
učilištia.
Pripravili sme dvadsaťstranovú
publikáciu, ktorá uvedie študentov do problematiky čiarových
kódov. Obsahuje nielen informácie o základných typoch čiarových kódov (EAN-13, EAN-8,
ITF-14, UCC/EAN-128), ktoré
sa v systéme EAN•UCC využí-

vajú, ale zaoberá sa najmä spôsobom prideľovania jednoznačných identifikačných čísel maloobchodným, veľkoobchodným a prepravným jednotkám.
Študenti sa z publikácie tiež dozvedia čo sú lokačné čísla a ako
sa využívajú v praxi. Osobitnú
pozornosť sme venovali kvalite
čiarových kódov a najčastejším
chybám, ktorých sa v súčasnosti ich tvorcovia dopúšťajú.
Záverečná časť sa venuje výpočtu kontrolnej číslice a prefixom
krajín.
Všetky tieto oblasti systému
EAN•UCC sme demonštrovali
na príkladoch z praxe a pre jednoduchšie pochopenie sme kaž-

ne do pravého uhla (90 stupňov). Ak sú splnené podmienky
veľkosti (zväčšenie, šírka, výška) čiarového kódu je úspešnosť zosnímania kódu stopercentná na prvýkrát. Znížený
symbol stráca svoju schopnosť
snímania všetkými smermi a
preto redukuje úspešnosť prečítania kódu.
Maloobchodníci sa samozrejme
snažia vyhýbať tovarom so zníženým symbolom. Ak nie je
možné zosnímať čiarový kód na
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dý príklad znázornili aj
graficky.
Publikáciu
obdržalo
viac ako 300 stredných
odborných škôl a stredných odborných učilíšť,
ktoré
problematiku
EAN kódov zaradia do
príslušných odborných
predmetov.
Absolventi týchto škôl
budú oboznámení s bežnými praktikami čiarového kódovania a bude pre nich jednoduchšie aplikovať získané teoretické poznatky do
praxe.

Zníženie symbolu čiarového kódu
Mnoho výrobcov naďalej dodáva na trh
produkty so zníženou
výškou čiarového kódu. To znamená, že výška čiar je nepomerne znížená k šírke symbolu čiarového kódu.
EAN/UPC symbol bol špeciálne navrhnutý tak, aby umožňoval snímanie všetkými smermi.
Symbol nasmerovaný k pultovému skeneru môže byť zosnímaný v ľubovoľnej orientácií (360
stupňov) a naklonený maximál-
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... EAN Slovakia vydal ďalšiu publikáciu

prvýkrát, spotrebiteľ stráca dôveru k výslednej sume na účte.
Mnohí zákazníci sa tiež domnievajú, že cena za produkt je
pripočítavaná k účtu vždy, keď
produkt s čiarovým kódom prechádza skenerom. Opakované
snímanie rovnakého produktu
zapríčiňuje aj zníženie počtu
obslúžených zákazníkov pri pokladni a teda spôsobuje náklady
maloobchodníkom. Následkom
toho mnoho maloobchodníkov
zaujíma tvrdý postoj k proble-

prinášame

editoriál
Vážení členovia združenia EAN SLOVAKIA

EAN MÁ 25 ROKOV
čiarový kód - chrbtica

Toto vydanie nášho časopisu je v tomto roku posledné, preto by som
chcel krátko spomenúť niektoré projekty, ktoré sme začali realizovať
v tomto roku.

... najčastejšia chyba
matickým čiarovým kódom
napr. vrátením výrobkov dodávateľovi na preznačenie.
Samozrejme sú prípady, keď
výška čiarového kódu je obmedzená veľkosťou etikety a grafickým návrhom obalu. Východiskom v niektorých prípadoch
(malé výrobky) je použitie kódu
EAN/UCC-8. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa symbolov
EAN/UPC nájdete v norme
STN EN 797.
Ing. Michal Karul, EAN Slovakia

Projekt na podporu predaja výrobkov vyrábaných na Slovensku žiaľ
nepokračuje takým tempom, ako sme si predsavzali. Vyskytlo sa niekoľko nepredvídaných ťažkostí. Projekt sme však neodvrhli, pokračujeme v ňom a budeme vás o jeho priebehu informovať.
Úspešnejší začiatok mal projekt, ktorého výsledkom je vyučovanie o čiarových kódoch používaných na označovanie spotrebného tovaru na stredných odborných školách. Bližšie informácie o projekte nájdete vo vnútri tohoto časopisu.
Projekt zameraný na označovanie hovädzieho mäsa systémom EAN•UCC má už čiastočné reálne výstupy. Po zavedení elektronického prenosu informácii bude projekt významnou mierou
pomáhať spracovateľom mäsa a zvyšovať dôveru zákazníkov k hovädziemu mäsu.
Niekoľko zmien sa chystá v centrále EAN International v Bruseli. Dúfame, že budú na prospech členov združenia, že posilnia systém EAN•UCC a jednoznačná identifikácia sa uplatní
aj v iných priemyselných oblastiach.
Prajem Vám úspešný záver roka.

elektronického obchodu

MÄSOKOMBINÁT
SQLW
informačný systém

ZNÍŽENIE SYMBOLU
ČIAROVÉHO KÓDU
najčastejšia chyba

SYSTÉM EAN•UCC
V ŠKOLE
EAN Slovakia vydal ďalšiu
publikáciu

EAN oslavuje 25 rokov
... alebo ako sa stal prostý čiarový kód chrbticou elektronického obchodu

Pultovému skeneru stačí prečítať jedným
lúčom znak štart - stredový znak a druhým
lúčom stredový znak - znak stop

Čitateľný čiarový kód

Nečitateľný čiarový kód

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa úspechov
v pracovnom aj osobnom živote v novom roku 2003.
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V tomto roku si pripomíname 25 rokov od
založenia organizácie
EAN. Pán Etienne Boonet, generálny riaditeľ EAN Belgium.Luxembourg, bol menovaný ako prvý generálnym tajomníkom organizácie EAN. Pred pár
mesiacmi na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo vo Viedni hovoril o začiatkoch EAN. My
Vám ponúkame skrátenú verziu
jeho rozpravy.
V januári 1972 Švajčiarska potravinárska spoločnosť MIG-

ROS zriadila obchod so skenermi, aby odskúšala technológiu
švajčiarskej spoločnosti Zwellweger. V tej dobe bol v USA vytvorený kód UPC, štandard pre
snímanie čiarových kódov v maloobchode a založené združenie Uniform Code Council
(UCC). Európski maloobchodníci, ktorí pozorne sledovali vývoj na americkom trhu si uvedomili potrebu jednotného štandardu pre európsky kontinent.
Albert Heijn (AHOLD, Holandsko), Lord Sainsbury (UK),
Jacques Dopchie (GIB Belgicko) Pierre Arnold (Migros Švajčiarsko) požiadali CIES - potravinárske obchodné fórum o preskúmanie krokov potrebných
na dosiahnutie tohoto cieľa.
V roku 1974 vznikla ad hoc rada, ktorej predsedal Albert
Heijn, prezident AHOLDu.

Jean Vermaelen, viceprezident
ACEC Belgicko, sa ako zástupca výrobcov stal podpredsedom
rady. Členmi rady boli zástupcovia maloobchodníkov a výrobcov z 12 krajín Európy.
Vznikli dve pracovné skupiny,
jedna technická, ktorá mala za
úlohu vyvinúť spôsob číslovania
a označovania. Druhá skupina,
právna, mala na starosti založenie medzinárodnej organizácie.
Technická skupina preštudovala tri rôzne systémy číslovania,
ktoré sa v tej dobe používali v
maloobchode: UPC (USA),
GENCOD (Francúzsko) a
BAN-L (Nemecko). Prvotným
zámerom bolo vytvoriť aplikáciu pre maloobchodný predaj
rýchloobrátkového
spotrebného tovaru. Výber symbolu bol
podmienený technickým možnostiam na začiatku 70-tych rokov. Zvolený systém číslovania

a označovania symbolom čiarového kódu, ktorý dnes poznáme
pod názvom systém EAN•UCC,
bol prispôsobený vtedajším americkým, francúzskym aj nemeckým systémom.
Po troch rokoch namáhavej práce dňa 3. februára 1977 podpísali zástupcovia maloobchodu z
Belgicka, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Nemecka,
Nórska, Talianska, Rakúska,

Etienne Boonet
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systém EAN•UCC
Švajčiarska, Švédska a Veľkej
Británie v Bruseli memorandum o vytvorení organizácie
EAN. Albert Heijn bol zvolený
za prezidenta a Jean Vermaelen
za viceprezidenta. Etienne
Boonet bol menovaný prvým
generálnym tajomníkom EAN.
Albert Heijn, zakladateľ EAN,
predsedal organizácii od jej
vzniku až do mája 1988.

Prvými novými členmi EAN komunity sa stali Španielsko a Japonsko. Za Japonskom sa v roku 1979 pridala ďalšia neeurópska krajina - Austrália. V roku
1982 sa pridala Juhoslávia, ako
prvá krajina zo strednej Európy.
V tom istom roku sa pridala k
EAN International aj Juhoafrická republika. Zastúpenie
na piatich kontinentoch sa podarilo dosiahnuť v roku 1985,
keď sa k združeniu pridali Argentína a Brazília, ako prvé krajiny Latinskej Ameriky.
Prvé obchody so skenermi sa
objavil v Európe koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov. Na ich rozsiahlejšie použitie si ale väčšina
členských krajín musela počkať
až do prvej polovice osemdesiatych rokov.
Spotrebitelia sa stavali k zavedeniu čiarových kódov odmietavo najmä z dôvodu odstránenia
cenoviek z jednotlivých kusov
tovaru. Vďaka presným pokladničným bločkom, vzdelávacej
kampani, pravidelným stretnu-

tiam so spotrebiteľskými organizáciami a verejnými inštitúciami v rôznych krajinách sa
podarilo zdolať počiatočný odpor.
Onedlho nato európski používatelia zistili, že systém sa dá využiť aj inde ako len pri pokladniach v maloobchode. EAN
mal už na začiatku širšiu perspektívu, pretože počítal s celým distribučným reťazcom.
Postupne začali vznikať nové
symboly a aplikačné identifikátory, ktoré dokázali splniť požiadavky užívateľov. Začali sa identifikovať nielen spotrebiteľské ale aj obchodné jednotky.
Neskôr sa vyskytli nové požiadavky na kódovanie doplnkových informácií ako je napríklad dátum spotreby, sériové
číslo a mnohé ďalšie a EAN poskytol riešenie.
Medzitým sa objavila nová oblasť štandardizácie. Výzvou sa
stala elektronická výmena údajov. Zo štandardu UN/EDIFACT v roku 1989 vznikol
EANCOM. V roku 1990 sa európski členovia EAN International stali členmi CEN/TC
225 - Čiarové kódovanie, aby zaradili čiarové kódy EAN medzi
oficiálne európske štandardy. O
šesť rokov neskôr organizácie
EAN a UCC iniciovali založenie ISO/IEC JTC 1/SC31 Metódy automatickej identifikácie a uchovávania údajov.
Po 25 rokoch sú princípy viacmenej nezmenené. Bezvýznamové údaje umožnili systému
posunúť sa za hranice rýchloobrátkového spotrebného tovaru, do oblastí ako sú napríklad
obrana, zdravotníctvo a stavebníctvo.

globálny jazyk obchodu
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vých kódov a programovým vybavením MÄSOKOMBINÁT
SQLW. Konfigurácia systému a
výber vhodných komponentov
závisí na konkrétnych prevádzkových podmienkach výroby a v
neposlednej rade tiež na požiadavkách odberateľov, ktorí pri
ďalšom spracovaní používajú
techniku čiarových kódov alebo
nie.

Míľniky
• Muž menom Norman Woodland z Philadelphie pracoval na
systéme automatického čítania
informácií o výrobku pri predaji. Vyvinul prvý lineárny čiarový
kód s názvom „bull’s eye symbol“ experimentom s morseovým kódom. „Len som predĺžil
bodky a čiarky a vytvoril z nich
úzke a široké čiary.“ V roku
1952 naň dostal patent.
• V roku 1969 General Motors
Pontiac začal s používaním skutočného systému čiarového kódovania.
• V roku 1969 americký potravinársky priemysel vyvinul univerzálny kód výrobku - kód
UPC.
• Počas 2. svetovej vojny sa
prvýkrát prakticky využila rádio
frekvenčná identifikácia (RFID).
Britská armáda rozlišovala
vlastné lietadlá od nepriateľských rádiofrekvenčným systémom IFF (Identita priateľ alebo nepriateľ).
• RFID sa začalo komerčne využívať v 70-tych rokoch na
označenie živého dobytka.
• Koncom 90-tych rokov EAN
International vyvinul EDI a
XML, aby tak umožnil rozvoj elektronického obchodu. Neskôr
EAN International a Uniform
Code Council rozšírili aktivity

na vývoj štandardov pre RFID,
aby umožnili sledovanie pohybu tovaru na celom svete.
• V roku 2001 sa začalo s používaním priestorovo zredukovanej symboliky (RSS) na označenie veľmi malých jednotiek (jednotlivé dávky liekov,
jednotlivé kusy ovocia, atď.)

Vedeli ste že ...
• Skenery dokážu zaznamenávať údaje päť až sedemkrát
rýchlejšie ako zručný pisár.
Zatiaľ čo pri ručnom vkladaní
údajov sa v priemere vyskytne
jedna chyba pri 300 úderoch,
nesprávne snímanie sa vyskytne
niekde medzi miliónom až štyrmi triliónmi skenovaní.
• štandardy EAN•UCC sú svetovou jednotkou v efektívnom
riadení globálneho obchodu s
viac ako piatimi miliardami skenovacích transakcií denne, ktoré využíva viac ako 23 významných priemyselných odvetví.

Informačný systém MÄSOKOMBINÁT SQLW

Program MÄSOKOMBINÁT
SQLW je postavený na základe
modernej architektúry klient-server a stabilného databázového serveru INTERBASE.
Modulová koncepcia systému umožňuje ľahké rozšírenie a zaisťuje možnosť exportu dát do iných programov.
Najdôležitejšou časťou programu je Identifikačná karta zvieraťa (IKZ) viď obr. 1 - 3, ktorá
sa skladá z troch častí. Strana A
a Strana B IKZ sú vernou kópiou
skutočnej papierovej podoby
pasu zvieraťa, obrazovka
OSTATNÉ ÚDAJE obsahuje údaje, ktoré nie sú obsiahnuté v
pase zvieraťa, ale sú vyžadované vyhláškou č.17/2000. IKZ sa
vyplňuje z klávesnice počítača,
na ktorom je program nainštalovaný alebo v prípade, že IS je
prevádzkovaný na viacerých počítačoch prepojených do počítačovej siete, na ktorejkoľvek
pracovnej stanici zapojenej v
počítačovej sieti.
Práca s programom začína zadaním ušného čísla a ostatných
údajov zvieraťa z pasu do počítača. Následne sa zadá ušné číslo zvierat prichádzajúcich na
porážku do snímača čipových
kariet a zapíšu sa na čipové karty označené číslami 1 až x, podľa poradia jednotlivých kusov.
Zadané číslo ušnej známky zapísané na čipovú kartu s číslom
1 zodpovedá zvieraťu, ktoré bolo v daný deň porazené ako prvé. Zadané číslo ušnej známky

zapísané na čipovú kartu s číslom 2 zodpovedá zvieraťu, ktoré bolo v daný deň porazené
ako druhé atď. Čipová karta
slúži k jednoznačnej identifikácii poradia porazených zvierat v
daný deň a k tlači etikiet na polky zvieraťa, ktoré sa po nalepení uloží do chladiaceho boxu do
doby, kým bude prevedené vyšetrenie na BSE. Po úspešnom
prevedení testu sa označené
polky uvoľňujú na rozrábku alebo do expedície pre ďalších
spracovateľov. Pred rozrábkou
každej polky (štvrte) sa pripraví
predpokladaný počet etikiet,
aby bolo možné na každý oddelený kus nalepiť jednu etiketu.
Etikety sa vytlačia tlačiarňou
čiarových kódov po prečítaní
čiarového kódu na etikete nalepenej na polke (štvrti) snímačom čiarového kódu (prenosný alebo stacionárny pripojený káblom). Touto etapou
proces označovania hovädzieho
mäsa na úrovni spracovateľov
končí a predajcom je potrebné s
rozrobenými kusmi mäsa dodať
vždy jednu informatívnu etiketu
so všetkými údajmi v čitateľnej
podobe pre zákazníkov, ktorou
budú označovať mäso v predajni.

Vytvorenie duplicitnej karty
IKZ je možné tiež urobiť pomocou funkcie EXPORT.

Pri zadávaní niektorých položiek v programe je možné s výhodou používať už dopredu nastavené údaje výberom z číselníka.

Záver
Zo skúseností získaných pri inštalácii u niekoľkých spracovateľov mäsa sa úplne osvedčila
koncepcia popísaného riešenia,
ktorá sa neorientuje iba na tlač
samolepiacich etikiet, či už s
čiarovými kódmi alebo iba s údajmi v čitateľnej podobe, ale
tiež na možnosť získať informácie z výroby pre plánovanie ďalšieho rozvoja.

Vytvorenie duplicitnej karty
IKZ
Táto funkcia slúži pre prípad, že
porážka a spracovanie mäsa
prebieha na dvoch rôznych
miestach buď jednej alebo i niekoľkých firiem. Funkcia zaistí,
že po prečítaní čiarového kódu
nalepeného na mäse sa prevedie dekódovanie podľa aplikačných identifikátorov a zápis do
príslušnej časti IKZ.

Editácia a tlač etikiet
Program je riešený tak, aby bolo možné tlačiť etiketu s čiarovým kódom na dopredu definovaný rozmer etikety s vytvorenou šablonou. IS umožní vytlačiť zadaný počet rovnakých
etikiet v celom procese spracovania mäsa.

Žilina. Označovanie čiarovými
kódmi nám uľahčuje evidenciu
porazeného dobytka od porážky, cez rozrábku až po vyexpedovanie hovädzieho mäsa. S
tým následne súvisí i spokojnosť zákazníkov, ktorí sa môžu
spoľahnúť na identitu a nezávadnosť svojho tovaru a uľahčí
aj im povinné označovanie predávaného hovädzieho mäsa.

FABUŠ-Mäsopriemysel
Myjava
Ing. Mikolášová Jana
Šimonovičova 481
907 01 Myjava

Ďalšie funkcie programu sú:
Ochrana proti neoprávnenému užívaniu, zálohovanie
dát, archivácia dát, zostavy.

Vyjadrenie zákazníka
Požiadavku povinného označovania hovädzieho mäsa nám
promptne pomohla vyriešiť firma MICRODATA SK s.r.o.

Spoločnosť MICRODATA SK spol. s r.o. nie
je iba autorom, realizátorom a servisnou firmou
vyššie popísaného IS, ale
aj iných komplexných
systémov (dochádzka,
veľkoobchodný sklad,
maloobchodná predajňa,
požičovňa CD, DVD, audio a video kaziet, náradia a pod.), dodávateľom
tlačiarní pre tlač čiarových kódov alebo plastových kariet, samolepiacich etikiet, termotransfer pások, snímačov rôznych typov pre snímanie čiarových kódov, tiež aj dodávateľom
už potlačených identifikačných
kariet plastových alebo papierových. Firma je vývojového, výrobného, a obchodného charakteru s rozsiahlou a dlhodobou
servisnou podporou a je pripravená riešiť Vaše individuálne
požiadavky.
Kontakt:
MICRODATA SK spol. s r.o.
p. Trnovcová
Framborská 41, 010 01 Žilina
Tel.: 041/5001 333
Fax: 041/5001 334
E-mail: slovakia@microdata.cz
www.microdata.cz

... označovanie hovädzieho mäsa a zaistenie vysledovateľnosti jeho pôvodu
Cieľom implementácie
Informačného systému (IS) MÄSOKOMBINÁT SQLW je vyriešiť problematiku vysledovateľnosti hovädzieho mäsa v celom dodávateľskom reťazci spracovania a
predaja mäsa podľa návrhu EU
a národných doporučení EAN
CZ a EAN SK a umožniť užíva-

teľom spracovanie takých informácií, ktoré môžu mať veľký
vplyv pri rozhodovaní o ďalšom
rozvoji firmy, napr. bilancovanie a plánovanie výroby, spracovanie štatistík, prognóz a pod.
IS pracuje so všetkými údajmi
podľa
Nariadenia
(ES)
1760/2000, prezentácia týchto

údajov v podobe čiarového kódu je riešená čiarovým kódom
UCC/EAN 128 s príslušnými
aplikačnými identifikátormi a
je doplnená údajmi v čitateľnej
podobe pre koncového spotrebiteľa.
Etikety je možné tlačiť buď s
čiarovým kódom a údajmi v či-

tateľnej podobe alebo iba s údajmi v čitateľnej podobe.
Užívateľ môže dopredu definovať neobmedzený počet šablón,
(variant etikiet), ktoré neskôr
využíva pri tlači etikiet podľa
svojich požiadaviek. IS je tvorený počítačom, tlačiarňou čiarových kódov, snímačom čipových kariet, snímačom čiaro-
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