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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia.
Minulý mesiac sa nám podarilo zorganizovať konferenciu zameranú na náš najnovší produkt a to je rádio frekvenčná identiﬁkácia produktov a služieb pomocou EPC - elektronického produktového kódu. Na konferenciu sme pozývali hlavne
zástupcov tých ﬁriem, kde očakávame najrýchlejšie zavedenie tejto technológie. Podarilo sa nám zostaviť skupinu prednášateľov, ktorí najlepšie poznajú vývoj v Európe. Sami sa o tom môžete presvedčiť, ak si pozriete prezentácie na našej stránke.
Posolstvo celej konferencie sa dá zhrnúť do jednej vety: Sledujte čo sa deje okolo vás, aj vy môžete byť jednou z prvých
spoločností, ktorá získa mnohé výhody zavedením RFID.

GS1 Slovakia Summit 2007
... medzinárodná konferencia
Činnosť GS1 už nie je len o
čiarových kódoch EAN a aj to
bol jeden z dôvodov, prečo
sme pre našich členov pripravili medzinárodnú konferenciu pod názvom GS1 Slovakia Summit 2007, ktorá sa
konala 20. septembra 2007
v Bratislave. Pozornosť sme
zamerali najmä na následníka čiarového kódu, ktorý
je postavený na báze rádio
frekvenčných vĺn. Hoci rádio
frekvenčná identifikácia nie
je úplnou novinkou, v dodávateľsko-odberateľskom reťazci sa iba začína používať.
Považovali sme preto za dôležité oboznámiť odbornú
verejnosť s celosvetovým
štandardom EPC, ktorý po
pilotných fázach nastupuje
do reálneho používania.
Pokiaľ ste sa nemohli zúčastniť konferencie, ponúkame
Vám možnosť stiahnuť si z
našej webovej stránky na-

2

sledovné príspevky:
Spolupráca v Európe zameraná na kvalitu informácií
v distribučnom reťazci
Predseda GS1 v Európe, pán
Pierre Georget, predstavil
projekty, na ktorých spoločne pracujú členské organizácie GS1 s cieľom skvalitniť
implementáciu systému v
rámci regiónu. Ide najmä o
harmonizáciu zavedených
pravidiel s cieľom zjednodušiť prácu našim členom
predovšetkým v oblasti zahraničného obchodu.
EPC – nová identifikačná
technológia a jej využitie
v Európe
Technológiu EPC, štandardy
a základné princípy jej fungovania predstavil riaditeľ
EPC pre Európu, pán Stephane Pique. Teoretické informácie oživil štatistickými
údajmi o používaní a posto-

Na obrázku sprava: Ľubomír Straka, moderátor,
Pierre Georget, predseda GS1 Europe, Stephane Pique, európsky
riaditeľ EPC/RFID v GS1, Manfred Piller, GS1 Austria

jom konkrétnych maloobchodných reťazcov v oblasti
zavádzania EPC do praxe.
RFID a EPC v Rakúsku
Pán Manfred Piller, ktorý
zastupoval GS1 Austria,
prezentoval výsledky práce
v ich testovacom centre.
Tímu rakúskych odborníkov
sa podarilo vyvrátiť mýtus o
nefunkčnosti technológie
RFID v kontakte s kovmi.

Úspešne zaviedli technológiu do oblasti spätnej vysledovateľnosti plechových
zvitkov a nákladných vozidiel.
Využitie RFID v Čechách
a na Slovensku
Riaditeľ spoločnosti Forte,
pán Peter Saloň, predstavil realizované projekty v Čechách a na Slovensku
v oblasti stavebníctva, výro-

Príspevky nájdete na

www.gs1sk.org
služby/podujatia
by a komunálnych služieb.
Podrobnejšie
informácie
môžete získať priamo od
spoločnosti Forte, s.r.o. Kontaktné údaje sú uvedené
v prezentácii.
www.RFIDportal.sk
Pán Jan Jirovec, zástupca firmy Project Invest, predstavil

RFID portál, ktorý sa venuje
sprostredkovaniu informácií a poskytovaniu noviniek
z oblasti rádiofrekvenčnej
identifikácie. Súčasťou portálu je aj databáza poskytovateľov služieb RFID.
Štandardy GS1 - Výhody
a bariéry vo výrobe liečiv

Procesy v oblasti identifikácie a distribúcie liečiv opísal
pán Peter Vavro, ktorý pôsobí ako manažér logistiky
v spoločnosti Zentiva. Poukázal na rozdiely v krajinách
pôsobenia ich spoločnosti
a zdôraznil potrebu štandardizácie a kvality údajov
v rámci Európy.
Minulosť a budúcnosť GS1
Pán Robert Schubenel, ako
zástupca celosvetovej organizácie GS1, prešiel vo
svojom príspevku historickým vývojom systému od
roku 1972. Predstavil oblasti,

ktorým sa venuje pozornosť
v súčasnosti a nové projekty, od ktorých sa očakáva
skvalitnenie procesov v distribučnom reťazci.
Čo môže ponúknuť GS1
Slovakia
Konferenciu ukončil príspevok riaditeľa združenia
pána Miroslava Štaffena,
v ktorom predstavil štyri základné štandardy systému
GS1 dostupné členom a to
čiarové kódy, eCom, GDSN
a EPC.
Marianna Revallová

Tlačová konferencia
... médiá sprostredkovali informácie širokej verejnosti

Základnou úlohou združenia GS1 Slovakia je pomáhať
s implementáciou štandardov, ale najmä zabezpečiť
informovanosť trhu o štandardoch a novinkách. Tieto
dve činnosti sú úzko previazané a je dôležité, aby používatelia pri zavádzaní nových
systémov vedeli o existencii
štandardov a zvážili výhody
štandardizovaných riešení
oproti neštandardizovaným.
Premenovaním pôvodného
názvu EAN organizácia síce

stratila do oči bijúci opis
činnosti, ale na druhej strane pod tento názov nebolo
možné skryť množstvo aktivít, ktoré organizácia zastrešovala. Produktové portfólio
sa ustálilo a aj preto sme využili konferenciu GS1 Slovakia Summit 2007 jednak na
sprostredkovanie informácii
širšej verejnosti, ako aj na
zviditeľnenie združenia.

nás záujem novinárov, ale
najmä výstupy, ktoré nasledovali. Celkovo bolo v
období 20. septembra až
20. októbra uverejnených
20 článkov. Z tých najrenomovanejších tlačových
médií môžeme spomenúť
Hospodárske noviny, týždenník Trend, či mesačníky
Obchod, Instore, Infoware a
Eurobiznis. Správy sa objavili
na internetových portáloch
ako napríklad itnews.sk ale-

bo hnonline.sk. Na svojich
stránkach správu zverejnila
aj TASR. Štandardy GS1 dostali priestor aj na obrazovkách televízií Markíza a STV.
Na našej webovej stránke
www.gs1sk.org si môžete v
časti služby / podujatia pozrieť úplný monitor medializácie.

Marianna Revallová

Pred samotnou konferenciou sme zorganizovali
tlačovú besedu. Prekvapil
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Elektronický produktový kód
... technológia sa vyvíja a počet používateľov rastie
Organizácia EPCglobal v súčasnosti zaznamenáva výrazný posun vpred. Firmy
z celého sveta prešli od
testovacích projektov k ich
realizácii a zavádzaniu
technológie EPC/RFID do
praxe. Výrazne napomohlo
aj to, že EPCglobal vytvorila súbor štandardov, ktoré
sú významnou oporou pri
používaní technológie na
celom svete. V apríli 2007
ratifikovala Správna rada
EPCglobal štandard EPCIS
(EPC Information Services),
ktorý sa považuje za medzník v činnosti EPCglobal.
Dáva možnosť identifikovať
objekty, sledovať ich pohyb,
umiestnenie,
zachytávať
dáta v každom bode pohybu produktu. Definuje, ako
zdieľať informácie, ktoré
dávajú odpovede na štyri
základné otázky:
1. Čo je to (identifikácia)
2. Kde je to (umiestnenie)
3. Kedy to tam bolo (čas)
4. Prečo to tam bolo (procesný krok, napríklad prijatie na sklad)
Nový štandard sa bude
uplatňovať v reálnych obchodných procesoch a pri-
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spievať k takej vzájomnej
spolupráci medzi obchodnými partnermi v celom dodávateľsko-odberateľskom
reťazci, ktorá bude znamenať výraznú úsporu nákladov u všetkých zúčastnených strán.
Ďalšou dobrou správou je,
že členov komunity EPCglobal neustále pribúda. V auguste tohto roka dosiahol
ich počet číslo 1131. Z regiónov stále vedie v počte
členov Severná Amerika
(652), po ktorej nasleduje
Európa (226), Ázia (203),
Latinská Amerika (31) a nakoniec Stredný Východ a Afrika (19). Z celkového počtu
tvoria 60 % koncoví užívatelia, zvyšok poskytovatelia
riešení, dodávatelia hardvéru, softvéru a integračných
služieb.
Rýchlemu šíreniu a používaniu technológie založenej
na štandardoch EPCglobal
napomáhajú aj certifikačné
služby, ktoré organizácia vykonáva.
Certifikácia je zárukou, že
firmy môžu používať har-

dvér a softvér bez obáv a s
istotou, že spĺňajú štandardy EPCglobal. Od udelenia
prvých certifikátov v septembri 2005 do konca júna
tohto roka sa dosiahli nasledovné výsledky:
• Zhoda hardvéru – certifikovaných 21 zariadení
(snímače, integrované
obvody)
• Interoperabilita hardvéru – certifikovaných 13
zariadení (snímače, tlačiarne, tagy)
• Zhoda softvéru – ukončených 20 certifikačných
testov softvéru
V budúcnosti sa zhoda a interoperabilita budú posudzovať spoločne.
Jednou z príčin, prečo sa rádiofrekvenčná identifikácia
považuje za veľký prínos pre
obchod, je takmer neobmedzený počet jej možných
aplikácií. Poradenská firma
Gartner Research vo svojej
správe zdokumentovala 99
rôznych aplikácií v 13 rôznych oblastiach podnikania – sú to čísla, ktoré jasne
ilustrujú obrovský potenciál
tejto technológie. Za naj-

sľubnejšie oblasti sa považujú maloobchod a spotrebný
priemysel, letecký priemysel, zdravotníctvo a výroba
farmaceutických produktov,
automobilový priemysel,
poštové a doručovateľské
služby.
V Európe prebieha v súčasnosti viacero projektov. Jeden z najväčších rozsahom
a významom vedie nemecká obchodná skupina Metro, ktorá definitívne potvrdila svoju pozíciu priekopníka
pri zavádzaní technológie
RFID v Európe, a pravdepodobne aj vo svete. Vo
svojom pilotnom projekte
zaviedla vo svojej dcérskej
spoločnosti Galeria Kaufhof
v nemeckom Essene systém
RFID. Tento plne integruje
aplikácie RFID pre maloobchod - značenie tovaru RFID
tagmi poskytuje prehľad o
dodávateľsko-odberateľskom reťazci a skladových
zásobách, v predajni sa
nachádzajú
inteligentné
regály, inteligentné zrkadlá
a kontrolné rámy so zabudovanými RFID snímačmi.
Celý systém je založený na
štandarde Gen2 a s ním

súvisiacich
EPCglobal.

štandardoch

RFID tagy vstupujú do systému v distribučnom centre v
Neuss, kde sa označený tovar
sníma pri balení, pri presune
na dopravníkových pásoch
a na nakladacích rampách
pri výdaji zo skladu. Znovu
sa snímajú pri dodaní do
skladu obchodu a pri pre-

sune do samotnej predajne.
V súčasnosti sa spustenie
tejto aplikácie týka hlavne
pánskej konfekcie.
Uplatnenie nachádza táto
technológia aj v samotnej
predajni. RFID snímače sú
umiestnené v stenách, pultoch, stojanoch s odevmi.
Okrem toho, že umožňujú
inventarizáciu v reálnom čase, robia nakupovanie pre

zákazníkov príjemnejším a
pohodlnejším.
Spoločnosť Tesco je v skúšobnej fáze projektu RFID v
Severnom Írsku. Zúčastňuje
sa na nej 37 predajní a jedno
distribučné centrum. Pomocou RFID tagov umiestnených na 70 000 prepravných
klietkach má prehľad o nakladaní a dodaní tovaru do

predajne. Snímanie dosahuje 99,96 % úspešnosť.
Niet pochybností, že v budúcnosti budú ceny snímačov a tagov vďaka ďalšiemu
technologickému pokroku
naďalej klesať a RFID sa stane neoddeliteľnou súčasťou obchodných procesov
v rámci Európy.
Miroslava Štaffenová

Päť krokov k EPCglobal Network
... ak plánujete zaviesť rádiofrekvenčnú identiﬁkáciu
Na prvý pohľad sa pri technológii RFID môže zdať, že
jej zavedenie do podniku je
finančne a časovo náročná
záležitosť. Je to však tak, ako
pri iných projektoch, otázka
rozloženia celého procesu
na menšie a zvládnuteľné
úlohy. Nižšie je v piatich
krokoch stručne opísaný
postup od prieskumu po samotnú implementáciu. (Ďalšie informácie možno získať
na našej web stránke v časti
Produkty/EPC/Technológia
RFID/RFID Implementation
Cookbook).
Krok č. 1 – Prieskum
Prípravnou fázou tohto
kroku je získať čo najviac
informácií o technológii
RFID, elektronickom pro-

duktovom kóde a jeho využití, EPCglobal Network a
jej stavbe, štandardoch (so
žiadosťou o bližšie informácie a asistenciu sa môžete
obrátiť na nás). Ďalšou fázou je členstvo v EPCglobal
a prípadná účasť na RFID a
EPC konferenciách, kde získate ďalšie informácie o už
existujúcich alebo budúcich
výhodách pre podnik, prebiehajúcich projektoch a už
úspešných aplikáciách.
Krok č. 2 – Experiment
Tu prichádza na rad proof of
concept, čiže nekompletná
realizácia v malom rozsahu,
ktorá pomôže demonštrovať, resp. preveriť očakávané
hodnoty. Tiež sa pristupuje k
vyhodnocovaniu ponúk od

potenciálnych poskytovateľov riešení, teda dodávateľov technológie samotnej.
Krok č. 3 – Testovanie
Čiže získavanie praktických
znalostí o obchodných procesoch a aplikáciách, ktorých
sa zavedenie technológie
bude týkať v najväčšej miere. To znamená identifikáciu,
stanovenie priorít a testovanie problémov, pre ktoré by
mala RFID a EPC poskytnúť
riešenie. Realizujú sa testy
pri rôznych konfiguráciách
produktov / komponentov
/ prostredí.
Krok č. 4 – Skúšobná prevádzka
V tomto kroku sa hodnotia
výsledky z predchádzajúce-

ho kroku, plánuje spustenie,
vzdelávanie, rozpočet a financovanie, integrácia procesov a systémov. Pripravuje
sa spolupráca s partnermi,
realizuje výber partnerov
a analyzuje ROI.
Krok č. 5 – Realizácia
Poslednou fázou je neprerušované, trvalé používanie
vo veľkom rozsahu za spolupráce s obchodnými partnermi a pokračujúcej integrácie systémov, s prípadným
ďalším
prispôsobovaním
a zdokonaľovaním procesných a informačných tokov.

Miroslava Štaffenová
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Rádiofrekvenčná Identiﬁkácia
... uplatnenie v zdravotníctve
Aplikácie RFID našli uplatnenie aj v modernom zdravotníctve. Dnes sa v spojení
s čiarovými kódmi používajú
na zabezpečenie vysledovateľnosti liekov a na kontrolu
pohybu pacientov a majetku.
V minulosti bola veľkou
prekážkou pre širšie využitie technológie RFID cena
komponentov, hlavne rádiofrekvenčných čipov. Rozšírením používania do maloobchodu a logistiky sa ich
cena znížila natoľko, že táto
technológia sa v blízkej budúcnosti stane doplnkom
a v niektorých prípadoch aj
náhradou čiarových kódov.
RFID začínajú používať aj
farmaceutické spoločnosti
v boji proti falšovaniu. Priekopníkom v tejto oblasti je
spoločnosť Pfizer, ktorá vyrába asi najfalšovanejší liek
v súčasnosti. Každé balenie
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Viagry, ktoré je vyrobené
pre trh v USA je už teraz
označené čipom. Lekárne
a distribučné spoločnosti si
môžu cez internet pozrieť,
aká bola cesta lieku až k nim
a veľmi jednoducho rozpoznajú falšovaný liek od
originálneho.
Označovanie liekov je len
jednou z možností na využitie čipov. Rádiofrekvenčné čipy sa používajú
aj na vysledovanie pohybu
a umiestnenia zdravotníckych nástrojov a majetku.
Napríklad výrobcovia implantátov v USA používajú
túto technológiu na lepšiu
vysledovateľnosť výrobkov,
lebo implantáty, ktoré posielajú do nemocníc sa im
často vracajú nepoužité a
oni musia doručiť náhradné.
Využitím technológie RFID
sa skrátil čas potrebný na
doručenie nových implan-

tátov. Chirurgické inštrumentárium a iné prístroje
v nemocniciach musia byť
pravidelne
sterilizované.
Pomocou čipov a skenerov
v sterilizačných prístrojoch
sa dá jednoducho overiť, či
boli nástroje správne sterilizované a kedy to bolo.
Takisto sa dá v prípade potreby aj jednoducho identifikovať miesto, kde sa nástroj nachádza v reálnom
čase. Keďže zdravotnícke
nástroje sú často umiestnené na prenosných vozíkoch,
označením týchto vozíkov a
umiestnením skenerov na
rámy dverí sa dá presne určiť pohyb a miesto. Týmito
krokmi má personál značne
uľahčenú prácu - vie, či je
nástroj vhodný na použitie,
prípadne či nejaký nástroj
chýba. Podobný systém sa
dá použiť aj na označenie
pacientov. Pomocou RFID
sa dá presne zistiť ich pohyb

po zdravotníckom zariadení
a určiť miesto, kde sa nachádzajú.
RFID čipy spolu s čiarovými kódmi poskytujú veľmi
výhodnú a na mnohých
miestach využiteľnú technológiu pre vysledovateľnosť a zvýšenie bezpečnosti
pacientov. Automatickou
identifikáciou
pacientov,
liekov a materiálu sa dá zamedziť nehodám, falšovaniu, krádežiam alebo strate
majetku. Pomocou RFID
sa zjednoduší vysledovateľnosť a sťahovanie šarží
z obehu. Aplikovaním tejto
technológie sa v zdravotníctve urýchlia mnohé procesy,
zamestnanci sa odbremenia
od práce, ktorá nemá byť ich
hlavnou činnosťou a budú
sa môcť venovať tomu, čo
sa od nich očakáva.
Ladislav Janco

Európska stratégia pre RFID
... projekt BRIDGE vstupuje do svojej kľúčovej fázy
Na úvod pár slov na vysvetlenie, čo projekt BRIDGE
vlastne je. BRIDGE je skratka
pre Building Radio frequency IDentification solutions
for the Global Environment
(Tvorba rádiofrekvenčných
identifikačných riešení pre
globálne prostredie). Je to
trojročný program, ktorý je
v rámci Šiesteho rámcového programu pre výskum
a vývoj Európskej únie dotovaný sumou 7,5 milióna
euro, a ktorý je zameraný na
výskum, vývoj, vzdelávanie
a poskytovanie názorných
ukážok efektívneho používania RFID vychádzajúcich
z už existujúcich štandardov

EPCglobal.
Je založený na predpoklade, že vzdelávanie a rozvoj
zručností týkajúcich sa RFID
technológie a zdieľania informácií povedie k vyššej
konkurencieschopnosti európskych firiem, a tým v neposlednom rade k výhodám
pre spotrebiteľov. Zúčastňuje sa na ňom 30 organizácií
z dvanástich európskych
krajín a Číny.
V predposlednom roku svojej
existencie sa projekt zameriava na realizáciu pilotných
projektov, tvorbu prípravných fáz ďalších projektov a
prezentáciu výsledkov.

Pracovné skupiny zúčastňujúce sa na projekte už
vypracovali analýzy týkajúce sa týchto kľúčových oblastí: prevencia výroby falzifikátov, vysledovateľnosť
farmaceutických výrobkov,
aplikácie v textilnom a potravinárskom priemysle, evidencia majetku, značenie
maloobchodných jednotiek
pri nepotravinárskych výrobkoch.
Po technickej stránke sa
pracovné skupiny zaoberajú
RFID hardvérom a bezpečnosťou.

slúžia ako odrazové mostíky
pre zavedenie technológie
vo veľkom rozsahu, ktorého
budeme svedkami počas
nasledujúcich rokov“ povedal Henri Barthel, koordinátor projektu. „Naša analýza
z prvého roka existencie
projektu nám poskytla pevný základ pre ďalšiu prácu.
Nepochybujem o tom, že
prínos projektu BRIDGE prekoná naše pôvodné očakávania a bude slúžiť ako katalyzátor pre ďalšie používanie
RFID v Európe a ďalej.“

„Najdôležitejšími fázami sú
testovanie a príprava, keďže

Miroslava Štaffenová

RFID technológia na konferencii
... účastníci ju odskúšali na vlastnej koži
Účastníci GS1 Summitu
2007 si mali možnosť vyskúšať RFID technológiu doslova „na vlastnej koži“. Každý
mal pod svojou menovkou
nalepený čip, ktorý pri prechode dverami do prednáškovej miestnosti spustil
komunikáciu s RFID čítačkami a príslušným softvérom.
Všetci prítomní sa prekvapene zastavovali, keď na pár

sekúnd zbadali na monitore
pri vchode uvítanie so svojim menom.
Systém počas celej doby
registroval prechod účastníkov do a z prednáškovej
miestnosti.
Na samom konci sa za pomoci softvéru a štatistík
vyžrebovala jedna osoba,
ktorá obdržala malý darček
od GS1 Slovakia. Dúfame,
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že zrealizovaná praktická
ukážka RFID pomôže oveľa

názornejšie priblížiť výhody
tejto technológie.
Martin Beňo
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ŠKOLENIA
NAUČTE SA POUŽÍVAŤ
ŠTANDARDY GS1 SPRÁVNE
BRATISLAVA 27. novembra 2007 GS1 Basic
28. novembra 2007 GS1-128
ŽILINA

4. decembra 2007
5. decembra 2007

GS1 Basic
GS1-128

GS1 Basic

Úlohou školenia je naučiť účastníkov, ako postupovať pri identiﬁkácií 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 oktavec@ean.sk
najneskôr 1 týždeň pred konaním školenia.
Podrobné informácie nájdete na www.ean.sk

