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Deň nových technológií
Ako zistíte, či je čiarový kód
EAN dobrý alebo nie?
EANonline
Štandardizácia v praxi
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Rozvoj komunikácie EDI

Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia

Vážení členovia združenia.
Každý je rád, keď môže oznámiť dobrú správu. Túto radosť mám teraz, keď Vám môžem oznámiť , že naše snaženie
o vybudovanie laboratória automatickej identifikácie tovaru a služieb sa v týchto dňoch stáva skutočnosťou. Stavebné
úpravy sú ukončené a dodávky technického vybavenia sú dodávané podľa schváleného plánu. V polovici novembra bude
slávnostné otvorenie a už 18. novembra bude prvá prezentácia v rámci spoločnej akcie združenia a Žilinskej univerzity.
Hlavným cieľom laboratória je poskytovať služby v oblasti identifikácie tovarov a služieb a pomáhať našim členom udržať
konkurencieschopnosť v týchto ťažkých časoch, ale hlavne v blízkej budúcnosti, keď očakávame mohutný nástup rádio
frekvenčnej identifikácie.
Dovidenia pri návšteve laboratória.

Deň nových technológií
... Žilinská univerzita v Žiline pozýva
• Globálne

Dňa 18. novembra sa v areáli študentských domovov
Žilinskej univerzity koná seminár s titulom „Deň nových
technológií“. Záštitu nad
podujatím prevzala dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
partnermi seminára sú združenie GS1 Slovakia, firmy
Kodys Slovensko s.r.o. a
Macro Components s.r.o..
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Cieľom stretnutia je transfer
poznatkov získaných výskumom do praxe a prepojenie
podnikateľského prostredia
s akademickou sférou. Všetci
tí, ktorí sa zaujímajú o nové
technológie a ako tieto využiť vo svoj prospech, respektíve v prospech firmy a
podnikania, budú mať príležitosť oboznámiť sa s nasledovným:

štandardy na
identifikáciu tovarov a služieb
• Pohľad na zajtrajšok: čiarový kód a RFID technológia
• Integrácia RFID do oblasti
logistiky
• RFID ako budúcnosť označovania prepravných jednotiek v poštovom a logistickom prostredí
Nosnou témou seminára je
RFID, teda rádiofrekvenčná
identifikácia. Táto technológia má veľký potenciál na
uplatnenie v rôznych oblastiach obchodu a výroby a
v súčasnom období ekonomického útlmu ju môžeme chápať aj ako jeden

z prostriedkov pre zníženie
nákladov a rast konkurencieschopnosti.
Súčasťou seminára je návšteva sídla združenia GS1
Slovakia, kde sme spolu
s partnerskými firmami
vybudovali modelový distribučný reťazec, na ktorom
sa bude demonštrovať použitie technológií automatickej identifikácie – čiarového
kódu a RFID.
Viac informácií a možnosť
registrácie nájdete na
www.dont.uniza.sk.
Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

Ako zistíte, či je čiarový kód EAN dobrý alebo nie?
... dajte si kódy skontrolovať
V minulom čísle sme Vám
priniesli článok o tom, ako
sa prejaví nekvalitný čiarový kód EAN pri predaji
v maloobchode. Zistili sme,
že základné nedostatky predlžujú jeho skenovanie až
štvornásobne.
Zo skúseností vieme, že
množstvo výrobkov v obchodoch nespĺňa základné
kvalitatívne kritériá a výrobcovia kvalite kódov buď
neprikladajú dostatočný
dôraz, alebo nemajú dostatok informácií o tom, ako
preveriť kvalitu.
Často sa stretávame s
tým, že nám výrobca zavolá
a povie: „Obchodník mi vrátil
tovar, pretože má nečitateľný
čiarový kód. My sme ho vyskúšali skenovať v samoobsluhe
a bol v poriadku. Povedzte mi,
čo mám robiť.“
Skenovanie bežným skenerom nevypovedá nič
o kvalite čiarového kódu

EAN. Moderné skenery majú zabudované tzv.
opravné algoritmy a tie si
vedia „domyslieť“ chýbajúce
alebo chybné časti čiarového kódu EAN. Kontrolu je
potrebné robiť kvalitnými
meracími prístrojmi, ktoré
porovnajú kvalitu čiarového
kódu oproti medzinárodnej
norme. Tento proces sa nazýva verifikácia. Výsledkom
verifikácie je buď protokol
o tom, že čiarový kód spĺňa
požiadavky normy, alebo
návrh konkrétnych opatrení, ktoré je potrebné urobiť, aby čiarový kód vyhovel
požiadavkám normy.

v poriadku. No a keď nastane moment, že obchodník
tovar vráti, je príliš neskoro
na „lacné“ nápravné opatrenie.
Zamerajte sa na prevenciu, je lacnejšia ako liečenie
• Vyžiadajte si od tlačiara
protokol o kvalite
• Zahrňte do systému
manažérstva
kvality
požiadavku na kvalitu čiarového kódu
• Dajte do objednávky
alebo zmluvy klauzulu
tom, že čiarový kód EAN
má byť v súlade s ISO/IEC
15420
• Nemusíte vedieť všetko
o kvalite, stačí využiť naše
vedomosti a skúsenosti.

Je potrebné si uvedomiť,
že ak grafik nemá dostatok informácií, nedokáže
vytvoriť kvalitný čiarový
kód. Pokiaľ ani výrobca
nemá dostatok informácií,
nedokáže skontrolovať, či
to, čo mu predložil grafik je

Kvalitu treba riešiť v štádiu
návrhu obalu alebo etikety.
Niekedy nám výrobca pošle
prvý návrh a keď zistíme,

že nie je v poriadku, urobí
nápravné opatrenia a opätovne preverujeme kvalitu,
kým nedosiahneme vyhovujúci výsledok.
Čo sa dá zistiť z verifikácie

• Rozlievanie farby

	Čiary sú v takomto prípade širšie ako by mali byť a
čiarový kód je nečitateľný.
• Škvrnky v kóde
	Tmavé škvrny v medzerách môže skener považovať za čiary a svetlé škvrny v čiarach môže skener
považovať za medzery.
Zmení sa mu tým štruktúra kódu, ktorý sa stane
nečitateľným.
• Odlesk znižujúci kontrast
	Čiarový kód sa skenuje
na základe odrazu svetla
od čiary a medzery. Na
lesklých povrchoch vyzerá
čiarový kód krásne a kvalitne, ale pod skenerom je

Rýchly TEST

Viete povedať, ktorý z kódov je dobrý a ktorý zlý? Vyhodnotenie nájdete na strane 4.
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jeho kontrast nedostatočný a nedokáže ho dekódovať.
Keď budete robiť nový
výrobok a grafik vám pripraví etiketu, vyžiadajte si pár
prvotných nátlačkov a pošlite ich k nám na kontrolu.

Čiarový kód EAN musí
spĺňať požiadavky medzinárodnej normy ISO/IEC
15420, aby bol bez problémov čitateľný.
Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

Správne odpovede:
1. zlý; 2. dobrý; 3. zlý; 4. zlý; 5. dobrý; 6. zlý
1 – 3 správne odpovede – dajte si svoje kódy radšej preveriť u nás
4 – 5 správnych odpovedí - viete pomerne veľa, ale ak si
nie ste istí kvalitou kódu, kedykoľvek máte možnosť
konzultovať problematické otázky s nami
6 správnych odpovedí – blahoželáme, o čiarových kódoch
máte vynikajúce poznatky alebo ste správne tipovali

EANonline
... všetky vaše kódy na webe
V minulom čísle sme písali o pripravovanej službe
EANonline, ktorá nahrádza
existujúcu aplikáciu na evidenciu čiarových kódov
EANDAT a navyše zjednodušuje komunikáciu združenia GS1 a jeho členov. Táto
služba je na našej stránke
už plne funkčná a dostupná
pre všetkých našich členov.
Službu uvítajú predovšetkým tie spoločnosti, ktoré
komunikujú s GS1 Slovakia,
resp. EAN Slovakia častejšie
kvôli prideľovaniu EAN kódov pre tovary s premenlivou hmotnosťou. Avšak aj
ostatné spoločnosti určite poteší online databáza
všetkých svojich výrobkov,
ktorá je navyše dostupná
kedykoľvek a odkiaľkoľvek,
kde je prístup na internet.
Členovia GS1 už nebudú
musieť posielať poštou alebo faxom zoznamy pridelených výrobkov v rámci svojho rozsahu, stačí, ak pridajú
tieto výrobky cez službu
EANonline.
Pre aktivovanie účtu Vašej
spoločnosti a získanie prihlasovacieho hesla do aplikácie EANonline kliknite na
našej stránke www.gs1.sk
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linku „registrácia / generovanie hesla“ (viď obr.), kde
po zadaní GLN čísla Vašej
spoločnosti sa na registrovanú emailovú adresu automaticky zašle Vaše heslo.
V prípade, že u nás nemáte
registrovanú emailovú adresu, kontaktujte nás telefonicky. Po získaní hesla sa
môžete prihlásiť do systému. Používanie aplikácie je
veľmi jednoduché a intuitívne. V prípade nejasností je

na úvodnej stránke linka na
používateľskú príručku pre
prácu s aplikáciou.
Prihlásením do aplikácie
EANonline získate neobmedzený prístup do služby
Gepir (www.gs1.sk/gepir),
ktorá slúži na vyhľadávanie
vlastníkov čiarových kódov
EAN z celého sveta. Navyše
spojením služieb EANonline
a Gepir bude v blízkej
budúcnosti možné vyhľadať

nielen vlastníkov čiarových
kódov, ale aj popis hľadaného tovaru, ktorý sa pod EAN
kódom skrýva.
Ak budete mať akékoľvek
otázky, požiadavky alebo
sa stretnete s prípadnými
problémami pri používaní
novej služby, napíšte nám
prosím na emailovú adresu
eanonline@gs1sk.org
Martin Beňo

Štandardizácia v praxi
... Tetra Pak používa štandardizovanú paletovú etiketu GS1
Tetra Pak – svetový líder
vo výrobe potravinárskych
obalov prijal systém GS1 vo
všetkých svojich prevádzkach, čo je viac ako 150
krajín. V prvej etape je to zavedenie paletových etikiet
v štandardnom formáte.
Druhým krokom bude implementácia rádiofrekvenčných tagov na paletách.
Zavedenie globálneho
štandardného
systému
ušetrí Tetra Paku a aj jeho
zákazníkom množstvo času
a peňazí. Najväčšími zákazníkmi sú Unilever, Coca
Cola a Nestlé.
Dlhé roky Tetra Pak používal rôzne druhy paletových
etikiet v rôznych krajinách.
Harmonizácia nebola potrebná, lebo továrne sa
zameriavali len na lokálny
trh. Export obalov z krajiny
do krajiny bol skôr výnimka. Toto sa ale zmenilo a v
posledných rokoch majú
továrne Tetra Paku zákazníkov vo viacerých krajinách.
To so sebou prinieslo problémy v podobe neharmonizovaných paletových etikiet. Zrazu prišli zákazníkom
palety z troch rôznych krajín a na každej palete bola
iná etiketa s údajmi v inom
formáte.
Zákazníci museli preto
investovať do nového technického vybavenia a tvorby
nových procesov, aby sa so
vzniknutou situáciou vyrovnali.
Tetra Pak ale rýchlo tento problém rozpoznal a
rozhodol sa ho vyriešiť. Vo

Švédsku zhromaždili všetky
druhy paletových etikiet,
ktoré sa u nich používajú.
Štúdiou sa zistilo, že použitím jednej paletovej etikety v globálnom meradle
uspokoja aj svoje potreby
a aj požiadavky svojich zákazníkov.
Komunikáciou
so zákazníkmi zistili, že ich
veľká časť je členom GS1,

nový hardvér a softvér potrebný pre tlač etikiet. Celý
projekt, od začiatku až po
konečné riešenie pripravené na ostré použitie, trval
necelý rok.
Projekt bol spustený v
30tich továrňach, ktoré
produkujú 99 % celkovej
produkcie. Továrne, ktoré
neboli zaradené do projek-

hodnotil návratnosť celého
projektu, lebo na to ešte
neprebehol dostatočný čas.
Predpokladajú však, že jednotliví zákazníci by mohli
ušetriť až niekoľko stotisíc
euro ročne.
Ďalším krokom bude
používanie RFID tagov na
paletách. Tetra Pack vidí
budúcnosť v automatizácii

a preto sa spojili s lokálnou
členskou organizáciou GS1
vo Švédsku a začali pracovať na projekte.
Koncom roka 2008 GS1
Sweden prezentoval riešenie paletovej etikety založené na globálnom štandarde
GS1. Podľa vyjadrenia zástupcov Tetra Paku je nové
riešenie „zrozumiteľné, skenovanie kódov je ľahké a
informáciám je jednoduché
porozumieť“.
Riešenie si vyžadovalo investície na strane IT oddelenia - bolo potrebné zakúpiť

tu produkujú odlišný typ
výrobkov. Spustenie projektu v továrňach trvalo päť
mesiacov, od marca do júla.
Odvtedy zákazníci dostávajú výrobky s údajmi v jednotnom štandarde z celého
sveta.
Tetra Pack dostal ihneď
pozitívne ohlasy od zákazníkov z Nemecka, Talianska,
Švajčiarska a Francúzska,
ktorí dostali prvé zásielky.
Zákazníci boli schopní zjednodušiť niektoré procesy
pri príjme tovaru.
Zatiaľ Tetra Pack nevy-

skenovania a väčšom použití systémov pre automatickú identifikáciu u seba a
aj u svojich zákazníkov. Implementácia rádiofrekvenčnej identifikácie je na pláne
do konca roku 2012.
Ladislav Janco
janco@gs1sk.org
poznámka:
Štandard o používaní paletovej etikety nájdete na
našej stránke
www.gs1sk.org v časti
služby/publikácie.
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Rozvoj komunikácie EDI
... zamerané na elektronické dodacie listy a príjemky
Elektronická komunikácia
údajov podľa štandardu
EANCOM, ktorý je súčasťou
Systému GS1, je v Čechách
a na Slovensku značne rozšírená. Množstvo firiem
dodávajúcich tovar do obchodných reťazcov využíva
elektronické
objednávky
(ORDERS) a elektronické
faktúry (INVOIC). Ďalším krokom k skvalitneniu, zrýchleniu a zlepšeniu celkovej
efektivity vzájomnej spolupráce výrobcov, distribútorov, poskytovateľov logistických služieb a obchodných
reťazcov je zavedenie elektronického dodacieho listu
(DESADV) a elektronickej
príjemky (RECADV).
V prípade maloobchodu
obvykle dochádza medzi
vystavením
elektronickej
objednávky a prijatím elektronickej faktúry k fyzickému odovzdaniu tovaru medzi obchodnými partnermi,
na ktoré je naviazané množstvo logistických procesov.
Kvalitné, včasné a hlavne
automaticky generované a
spracované informácie poskytujú obchodným partnerom celú radu výhod, ktoré
mimo iného predstavujú
priestor pre ďalší rozvoj obchodných vzťahov.
Elektronické dodacie listy
a príjemky
Elektronický dodací list (DESADV) je správa, ktorá slúži k
informovaniu odberateľa o
zaslanom tovare. Obsahuje
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údaje o všetkých dodávaných logistických jednotkách a ich obsahu a umožňuje preniesť množstvo
detailných informácií o obsahu dodávky. Vďaka správe
DESADV sa odberateľ môže
včas pripraviť na príjem tovaru. Typicky obsahuje správa identifikáciu obchodných
partnerov, teda dodávateľa, odberateľa, prípadne aj
poskytovateľa logistických
služieb.
Identifikovaní sú pomocou
kódu GLN (globálne lokalizačné číslo). Elektronický
dodací list ďalej obsahuje
informácie o odosielanom
tovare, teda o logistických
a obchodných jednotkách.
V nadväznosti na elektronický dodací list môže odberateľ zaslať dodávateľovi
elektronickú príjemku. Elektronická príjemka (RECADV)
je správa, ktorá slúži k potvrdeniu fyzického prijatia
tovaru odberateľom.
Správy DESADV a
RECADV v kontexte fyzickej distribúcie
Základným predpokladom
pre úspešnú elektronickú
výmenu dodacích listov a
príjemiek je riadne značenie
obchodných a logistických
jednotiek podľa Systému
GS1. V prípade, že je tovar
prepravovaný na paletách
(logistických jednotkách),
mala by byť každá paleta
označená paletovou etiketou obsahujúcou kód
SSCC (identifikačné číslo

prepravnej jednotky). Pri
fyzickom príjme tovaru odberateľ skenuje kódy SSCC
a GTIN (identifikačné číslo
obchodnej jednotky), ktoré
sú umiestnené podľa špecifikácie Systému GS1 na
paletovej etikete v podobe
čiarových kódov GS1-128.
Pokiaľ tovar nie je prepravovaný na palete, skenuje odberateľ pri príjme len GTIN
obchodných jednotiek. Načítané údaje sú spárované
s údajmi, ktoré odberateľ
dostal v elektronickom dodacom liste, čo umožňuje
výrazné urýchlenie prijímania tovaru.
Po kontrole prijatia môže
byť dodávateľom odoslaná
elektronická príjemka, ktorá
potvrdzuje fyzický príjem
tovaru. Elektronická príjem-

ka je viazaná na číslo objednávky alebo číslo dodacieho
listu. Na základe elektronickej príjemky získa dodávateľ
okamžitú informáciu o zrealizovanom príjme tovaru,
ktorá umožňuje ihneď reagovať na prípadné nezrovnalosti a spresniť podklady
pre nasledujúcu elektronickú fakturáciu alebo priame systémové prepojenie
na fakturáciu. DESADV a
RECADV sú logicky nadväzujúce elektronické správy,
ktoré sú technicky nezávislé.
V prípade potreby je teda
možné implementovať len
jednu z uvedených správ,
avšak oveľa väčší prínos pre
oboch komunikujúcich je
možné dosiahnuť nasadením oboch vzájomne nadväzujúcich správ.

VÝROBCA

ZÁKLADNÝ PRINCÍP FUNGOVANIA
DESADV / RECADV
GTIN1

GTIN2

LOGISTICKÉ CENTRUM
PRÍJEMCU

GTIN3 + SSCC

Elektronický dodací list (DESADV)
Elektronická príjemka (RECADV)

Výhody nasadenia elektronických dodacích listov a príjemiek
• efektívnejšie plánovanie
príjemiek a kapacít skladových priestorov
• možnosť úpravy objednávok tovaru ešte pred príjmom
• vzájomné previazanie
oboch správ
• spresnenie kontroly pri
príjme a spätná väzba pre
dodávateľa
• podpora fakturácie na základe potvrdenia príjmu
tovaru
• rýchlejšie riešenie rozdielov zistených pri príjme
tovaru
• urýchlenie likvidácie faktúr
• možnosť zabezpečenia
evidencie tovaru v súlade
s platnou legislatívou
• urýchlenie a spresnenie

Skúsenosti so zavedením
správ DESADV / RECADV
do praxe

logistických reklamácií a
tým aj náklady na ich administráciu na našej strane, aj
na strane našich klientov.“
Vyjadrenie spoločnosti
Nestlé Česko

Projekt Nestlé Česko s.r.o.
a Globus k.s.
„Elektronický dodací list
v kombinácii s elektronickou príjemkou prispieva výraznou mierou k zvyšovaniu
kvality nášho servisu zákazníkom. Elektronický dodací
list podporuje rýchlejšie a
presnejšie prevzatie dodávok a tým umožňuje našim
klientom dosahovať vyššiu
produktivitu pri príjme tovaru. Vďaka elektronickej
príjemke, ktorá udáva úplné
a presné informácie o prijatom tovare, sa nám darí významne znižovať množstvo

Projekt Henkel ČR s.r.o.
a SPAR Česká obchodní
společnost s.r.o.
„Po zavedení elektronickej
správy RECADV medzi firmou Henkel ČR s.r.o. a firmou Spar došlo k výraznému zníženiu opravných nákladov - v medziročnom porovnaní o 8 percentuálnych
bodov. Táto zásadná zmena
sa týka reklamácií tovaru pri
preprave, t.j. medzi poskytovateľom logistických služieb
dodávateľa a centrálnym
skladom odberateľa - firmou SPAR. Z pohľadu firmy
Henkel, najväčším prínosom

vysledovateľnosti
kov

výrob-
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Fyzický tok tovaru
Tok informácií
vzájomnej elektronickej výmeny dodacích listov a príjemiek je napojenie RECADV
v internom systéme dodávateľa na elektronickú fakturáciu. Týmto spôsobom
bola výrazne skrátená doba
splatnosti daňového dokladu a zároveň došlo k zlepšeniu platobnej disciplíny odberateľa. Podiel logistických
reklamácií firmy SPAR sa
v dôsledku zavedenia správ
DESADV / RECADV znížil na
3 % z celkového počtu dodávok, čo oproti priemeru
celej divízie znamená rozdiel vo výške 6,4 %.“
Vyjadrenie Henkel ČR

Z originálu: ECR Czech and
Slovak – „Elektronické dodací listy a příjemky“ preložil
Martin Beňo
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ŠKOLENIA
GS1 BASIC
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.

Prineste si so sebou 3 výrobky
z vašej produkcie a pomocou verifikátora
a získaných vedomostí
sa naučíte
ohodnotiť kvalitu čiarových kódov
Najbližší termín v Bratislave

25. 11. 2009

Hotel Doprastav, Košická 52
Najbližší termín v Žiline

1. 12. 2009

GS1 Slovakia, Nanterská 23

Zaregistrujte sa na info@ean.sk
najneskôr 1 týždeň pred konaním školenia.

Podrobné informácie nájdete na www.ean.sk

