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Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
opäť Vám prinášame niekoľko, podľa nás, užitočných informácii. Tento rok sa pomaly chýli ku koncu a my
začíname pripravovať plán na budúci rok. Ak sa vám zdá, že nedostávate tie správne informácie od nás alebo
neponúkame služby podľa Vašich predstáv, neváhajte a napíšte nám alebo zavolajte. Každá pripomienka je pre
nás užitočná. Ďakujeme.

DoNT 2010
... Žilinská univerzita pozýva

Seminár Katedry spojov
nadväzuje na minuloročné
podujatie DoNT 09 – Day
of New Technologies (Deň
nových technológií), na ktorom odzneli príspevky, týkajúce sa technológie rádiofrekvenčnej identiﬁkácie, či
už z pohľadu štandardizácie, aplikačného potenciálu
alebo výsledkov praktických
testov realizovaných zástupcami katedry v spolupráci
so zahraničným partnerom.
Súčasťou stretnutia bola
aj návšteva RFID laboratória v sídle združenia GS1
Slovakia. Tu si mohli účastníci pozrieť aplikácie RFID a
elektronického produktového kódu vo výrobe, balení,
skladovom hospodárstve a
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dokonca aj v maloobchodnej predajni.
Tohtoročné stretnutie, konané pod záštitou dekanky fakulty PEDAS, doc. Ing.
Anny Križanovej, CSc., mim.
prof., sa uskutoční dňa
19. novembra 2010 a touto
cestou Vás naň srdečne
pozývame.
Cieľom seminára 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:

•
•

Technológie automatickej identiﬁkácie a zachytávania údajov
Transfer poznatkov získa-

•
•

ných z nových technológií do praxe
Systémová integrácia a
mobilita
Systémy hlasom riadených operácií

Súčasťou seminára je aj
tento rok prehliadka RFID
laboratória, čiže modelového distribučného reťazca,
na ktorom sa bude demon-

štrovať použitie technológií
automatickej identiﬁkácie –
čiarového kódu a RFID.
Viac informácií a možnosť
registrácie nájdete na:
www.dont.uniza.sk
Miroslava Štaﬀenová
staﬀenova@gs1sk.org

Z EANonline idú informácie priamo k zákazníkovi
... propagácia výrobkov pomocou čiarových kódov
výrobkoch, vďaka poslednému atribútu - linke na web
stránku - sa k týmto informáciám dostane aj koncový
zákazník. Cez naše dve služby Gepir a SkenTo sú tieto
údaje verejne dostupné.

Služba EANonline je od
konca minulého roku k dispozícii všetkým členom GS1
Slovakia, ako aj vlastníkom
licencií od EAN Slovakia.
Okrem iného umožňuje používateľom spravovať všetky
EAN kódy. Každý EAN kód
predstavuje jeden výrobok,
ktorému je v EANonline
možné priradiť niekoľko
atribútov, napr. názov výrobku, jeho obsah/objem a
linka na web stránku. Ak má
vlastník EAN kódu k dispozícii webovú stránku s kvalitnými informáciami o svojich

Služba Gepir je celosvetová distribuovaná databáza,
ktorá slúži na vyhľadávanie
informácií o čiarových kódoch EAN. Používateľ zadá
hľadané 13 alebo 8-miestne
číslo EAN a získa informácie
o vlastníkovi tohto čísla (výrobcovi tovaru), poprípade
o danom výrobku. Na Slovensku sa informácie o výrobkoch a spoločnostiach
dostanú do služby Gepir
práve vďaka EANonline. Používateľ služby Gepir kdekoľvek na svete sa tak dostane k informáciám priamo
z EANonline.
Združenie GS1 Slovakia
spustilo v júni tohto roku
novú voľne dostupnú službu - SkenTo. Po inštalovaní
aplikácie SkenTo do mobilného telefónu je možné

skenovať čiarové kódy a
získavať o nich dostupné informácie.
V praxi to znamená, že:
1. Zákazník spustí nainštalovanú aplikáciu.
2. Namieri fotoaparát svojho mobilného telefónu
na čiarový kód vybraného výrobku. (pozn. v prípade niektorých mobilných telefónov je potrebné zadať EAN kód
ručne)
3. Aplikácia dekóduje čiarový kód.
4. Automaticky sa otvorí
web stránka, kde sa zobrazia informácie o skenovanom výrobku.
Tak ako pri službe Gepir,
aj tu sa zobrazia informácie
vložené vlastníkmi čiarových
kódov EAN, napr. aj spomínaná linka na web stránku.
Zákazník, ktorý si zoskenoval výrobok, uvidí túto linku
pri jednom zo zobrazených
atribútov a jednoduchým
kliknutím na ňu sa dostane
k informáciám na webovej

stránke vlastníka kódu (výrobcu, distribútora).
Spojením
technológie
čiarového kódu s možnosťou skenovať ich pomocou
mobilného telefónu získava každý vlastník čiarového
kódu na Slovensku jednoduchý nástroj na propagáciu svojich výrobkov priamo
u koncového zákazníka. Pritom len vlastník EAN kódu
rozhoduje, aké informácie
budú zobrazené pri jeho výrobku. Či to budú nutričné
hodnoty, alergény, akciové
ceny, doplnkové produkty
alebo recepty obsahujúce
danú surovinu.
Prístup do EANonline získate na stránke
www.gs1.sk/eanonline.
Služba Gepir je dostupná
na stránke
www.gs1.sk/gepir.
Viac o SkenTo sa dozviete
na stránke
www.mobil.gs1.sk.



Martin Beňo
beno@gs1sk.org

Aj čiarový kód EAN musí vyzerať dobre
... až 90 % kódov nevyhovelo požiadavkám normy
Z uskutočnených prieskumov vyplynulo, že zlá kvalita
čiarového kódu má negatívny dopad na čas skenovania
výrobku v maloobchode.
Cieľom ďalšieho prieskumu
bolo zistiť úroveň kvality čiarových kódov EAN na malo-

obchodných výrobkoch a
stav dodržiavania medzinárodných noriem.
Hodnotených bolo 613
EAN kódov na reálnych
výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v obchodnej sieti. Až
559 čiarových kódov, čo

3

Ako môže zabezpečiť kvalitu EAN kódu výrobca
1.	Do objednávky grafiky a tlače obalových materiálov zadať požiadavku, aby bol čiarový kód EAN v
súlade s ISO/IEC 15420 s minimálnym stupňom kvality 1,5 (C).
2.	Od dodávateľa požadujte certifikát o kvalite čiarového kódu EAN v súlade s ISO/IEC 15416 a
Všeobecnými špecifikáciami GS1. Tieto normatívne dokumenty definujú, ako sa má čiarový kód
hodnotiť, aké parametre a s akými hodnotami sú kritické pre oblasť maloobchodu a veľkoobchodu.
3.	Nechajte si vyškoliť aspoň jedného zamestnanca, ktorý dokáže skontrolovať voľným okom základné kvalitatívne parametre (veľkosť, farebné kombinácie, svetlé okraje a umiestnenie), naučí sa
porozumieť požiadavkám normy a dokáže posúdiť kvalitu dodávateľa.
4.	Vo vlastnom záujme si dajte skontrolovať prvotný nátlačok obalu alebo etikety od nezávislej osoby.
Vyhnete sa mnohým problémom, ktorých riešenie je po vytlačení obalov príliš nákladné. Už neraz
sa stalo, že výrobca požiadal o kontrolu kvality až keď boli všetky obaly vytlačené a nečitateľné čiarové kódy musel preliepať etiketami.
je viac ako 90 % z hodnotených výrobkov, nevyhovelo minimálnym požiadavkám normy. Len 2
výrobky z hodnotených
dosiahli najvyšší stupeň
kvality.
Prečo ani po 30 rokoch
používania čiarových kódov
nevieme zabezpečiť ich

kvalitu? Obchod od výroby žiada výrobky s čiarovými kódmi, ale už nevenuje pozornosť tomu, čo sa
stane, keď sa čiarový kód
nedá zoskenovať. Výrobca
zadá grafikovi/tlačiarovi
úlohu umiestniť na obal
výrobku čiarový kód, ale už
nevenuje pozornosť tomu,
či je to urobené správne
alebo nie. Nízka úroveň kvality čiarového kódu ovplyvní
až konečného spotrebiteľa a
prejaví sa dlhým čakaním pri
maloobchodnej pokladni a
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rastúcou nervozitou najmä
v čase špičky predaja.
Na základe prieskumov
majú čiarové kódy najčastejšie tieto nedostatky:
Nevyhovujúca veľkosť
Čiarový kód má normou
ISO/IEC 15420 presne definovanú 100 % veľkosť. Túto

veľkosť je možné meniť
v rozmedzí od 80 – 200 %,
pričom minimálna veľkosť
kódu EAN-13 je približne 3
× 2 cm. Súčasťou veľkosti je
aj výška, ktorej grafici často

nepripisujú význam, ale
práve zníženie výšky čiar
až päťnásobne predlžuje
čas skenovania.
Nedostatočné svetlé
okraje
Neoddeliteľnou súčasťou
čiarového kódu je tzv. svetlý okraj. Je to svetlá oblasť,
ktorá obkolesuje celý čiarový kód. Na základe svetlého
okraja dokáže skener presne
zistiť oblasť čiarového kódu.
Naopak, ak čiarovému kódu
chýba svetlý okraj, potom si
skener myslí, že ďalšia grafika je súčasťou čiarového
kódu a nevie ju rozoznať.
Takýto čiarový kód je pre
skener nečitateľný.
Lesklý obalový materiál
Čiarový kód sa sníma
červeným lúčom, ktorý na

základe odrazeného svetla
dokáže dekódovať číslo. Od
čiary sa má odraziť čo najmenej svetla, čo najviac svetla
sa má odraziť od medzery.
Lesklý materiál má vysokú
odrazivosť. Keď sa od čiary
odrazí veľa svetla, nevznikne kontrast medzi čiarou a
medzerou a čiarový kód sa
nedá zoskenovať. V prípade
lesklých obalových materiálov sa odporúča použiť svetlú podkladovú farbu a až na
ňu vytlačiť čiarový kód.
Znehodnotenie v procese balenia
Aj kvalitný čiarový kód
EAN je možné úplne znehodnotiť nevhodným balením. V procese balenia sa
môže stať, že kód bude
umiestnený vo zvare alebo
sa pokrčí. Grafik by preto
mal spolupracovať s odborníkom na balenie, aby sa
predišlo poškodeniu čiarového kódu.
Množstvo chýb je len
dôsledkom nedostatočného množstva informácií.
Samozrejme, nie je účelné
vedieť všetko, ale ako zdroj
informácií môže poslúžiť

aj www.gs1sk.org, kde sú
dostupné podrobnejšie
informácie o kvalite čiarových kódov EAN, školenie
alebo konzultácie.
Marianna Revallová,
revallova@gs1sk.org

Ako môže zabezpečiť kvalitu EAN kódu obchodník
1.	Pri zaradení nového výrobku do sortimentu žiadať od dodávateľa certifikát o kvalite čiarového kódu EAN v súlade s ISO/IEC 15416
a Všeobecnými špecifikáciami GS1.
2.	Pri existujúcich výrobkoch sa stačí spýtať personálu pri pokladniach,
ktoré výrobky im spôsobujú problémy pri skenovaní a následne žiadať
od dodávateľa nápravu.

Kontrola kvality čiarového kódu EAN
... ak chcete mať istotu, dajte si kódy skontrolovať
Zoskenovanie čiarového kódu skenerom v ktorejkoľvek maloobchodnej
prevádzke
neznamená,
že tento kód sa bude dať
skenovať v každej predajni a každým skenerom.
Vyhovujúci čiarový kód je
až taký, ktorý objektívne
posúdi kalibrovaný prístroj,
tzv. verifikátor, pričom za
vyhovujúci sa považuje stupeň kvality A (4,0) až C (1,5).

Do procesu hodnotenia sa
musia zaradiť aj parametre,
ktoré verifikátor nehodnotí,
ako napríklad veľkosť alebo
umiestnenie.
Ak máte záujem o kontrolu kvality čiarového kódu,
potom je potrebné zaslať
poštou na našu adresu Nanterská 23, 010 08
Žilina finálny výrobok, prípadne obal. Každý člen,
ktorý nám do 30. novembra

2010 pošle jednu vzorku
EAN kódu, získa protokol
o kvalite zdarma. Služba je
inak spoplatnená vo výške
€ 15 za kus.
Čo získate preverením
kvality?
Ak je čiarový kód dobrý,
potom získate doklad o jeho
kvalite.
Ak čiarový kód nie je
dobrý, dostanete zoznam

odporúčaní, ako kvalitu
vylepšiť.



Marianna Revallová,
revallova@gs1sk.org

Monitorovanie pupočníkovej krvi pomocou
aktívnych EPC tagov
... jedinečný projekt s našou účasťou
Začiatkom tohto roku nás
so žiadosťou o pomoc pri
projekte oslovila spoločnosť
Cord Blood Center, ktorá sa
zoberá prípravou transplantátov z pupočníkovej krvi.
„Pupočníková krv je krvou
novonarodeného dieťaťa,
ktorá po prerušení pupočníka zostáva v placente a vo
zvyšku pupočnej šnúry. Po
pôrode dieťaťa stráca placenta spolu s pupočnou
šnúrou svoju funkciu, a tak sa
obe likvidujú. Pupočníková

krv však obsahuje veľké
množstvo vzácnych krvotvorných kmeňových buniek, podobne ako kostná
dreň. Krvotvorné kmeňové
bunky hrajú významnú rolu
pri liečbe mnohých závažných ochorení, napríklad
pri leukémii, lymfómoch,
nádorových ochoreniach
orgánov, získaných či dedičných poruchách krvotvorby, imunity či metabolizmu.
V súčasnosti sa tieto bunky
začínajú používať aj v tzv.
regeneratívnej medicíne.
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Veľkou výhodou pupočníkovej krvi z praktického hľadiska je jej ľahká dostupnosť, odber bez rizika a
možnosť kryokonzervácie
(zmrazenia) a uskladnenia
v tekutom dusíku bez toho,
aby bunky stratili svoju životaschopnosť.“ (Zdroj Ceptra)

odberová sada je jedinečná
a v systéme sa dá skontrolovať, kedy bola vytvorená a
akým teplotám bola vystavená počas svojej životnosti.
Pre potreby tohto projektu
boli tagy nastavené na 15
minútové intervaly merania
teploty.

Vitalita krvotvorných kmeňových buniek je ovplyvnená teplotou, pri ktorej je krv
transportovaná a spracovávaná. Po spracovaní sa krv
uschováva v tekutom dusíku, kde je už teplota dlhodobo stabilizovaná.

Transport odberových
sád s pupočníkovou krvou
prebieha cez kuriérsku službu, ktorá zbiera použité
odberové sady po celom
Slovensku, zváža ich do distribučných centier a násled-

Po príchode do spracovateľského laboratória
sa pomocou bezdrôtovej
čítačky stiahnu všetky údaje
z tagu a softvér vyhodnotí, či daná odberová sada
spĺňa kritériá. V prípade
prekročenia povolenej teploty sa pracovníkovi v laboratóriu ukáže správa o tejto
udalosti. Ten následne môže
skontrolovať zaznamenané
časy a teploty, notifikovať
prepravcu a podniknúť ďalšie kroky potrebné na vyriešenie nezhody.

vať kvalita aj v zahraničných
pobočkách.
Navrhnuté riešenie značne zjednodušuje manipuláciu pri príchode odberovej
sady do laboratória, identifikuje miesta, kde dochádza
k problémom a zníži počet
nezhodných udalostí, ktoré
sa týkajú prepravných teplôt alebo exspirácie odberových sád.

Kvôli zníženiu nákladov sú
tagy vyhotovené tak, aby
sa dali použiť niekoľkokrát.
Majú vymeniteľnú batériu,
je ich možné kalibrovať a
sterilizovať alkoholom.

použiť na zlepšenie vysledovateľnosti a monitorovania
akéhokoľvek výrobku vyššej
hodnoty.

Pilotný projekt prebehol
úspešne a navrhnutý systém spĺňa požadované kritériá. Podobný systém sa dá

Účelom projektu bolo
vytvoriť systém monitorovania teploty pri transporte
z pôrodnej sály kdekoľvek
na Slovensku do spracovateľského laboratória v Bratislave. Po prieskume a konzultáciách s našimi technickými členmi sme prišli na
to, že podobný systém ešte
vo svete nikto nepoužíva a
bude potrebné vytvoriť riešenie na mieru.
V spolupráci s našim technickým členom, spoločnosťou Barco Slovakia s.r.o. sme
navrhli systém založený
na použití aktívnych RFID
tagov. Návrh systému počíta
s vložením aktívneho tagu
do každej odberovej sady.
Tag má schopnosť merať
teplotu a vlhkosť. Aby sme
sa vyhli ľudským chybám
pri manipulácii s tagmi,
tieto merajú teplotu počas
celej životnosti odberovej
sady (doba exspirácie je dva
mesiace). V tagoch je ako
jedinečná identifikácia vložený EPC kód, takže každá
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ne do spracovateľského
laboratória. Odberové sady
sú umiestnené v prenosných chladiacich zariadeniach, ktoré by ich mali
udržiavať v stabilnej teplote.
Kuriérska služba odovzdá v
spracovateľskom laboratóriu sadu spolu s dokumentáciou a zároveň aj s údajmi
o preprave v elektronickej
forme.

Súčasťou riešenia je aj
softvér potrebný na spracovanie nameraných údajov
a on-line aplikácia, pomocou ktorej sa dá kontrolo-

Detailnejšie informácie
o projekte nájdete na:
www.gs1sk.org/zdravotnictvo




Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

Prefix 27
... pre výrobky s premenlivou hmotnosťou
V poslednej dobe sa stretávame s tým, že výrobcovia tovarov s premenlivou
hmotnosťou žiadajú o pridelenie kódov s prefixom
29, pretože ich odberatelia
nechcú akceptovať kódy
v prípade, že začínajú prefixom 27.
Radi by sme vás touto cestou opätovne informovali,
že kódy s prefixom 29 už
nie je možné prideliť, pretože kapacitne dosiahli svoj
strop. Od januára 2010 prideľujeme na výrobky s pre-

menlivou hmotnosťou len
kódy začínajúce číslami 27.
V októbri 2007 sme o pripravovanej zmene informovali listom nasledovné
obchodné siete: COOP
JEDNOTA, CBA SK, METRO,
AHOLD RETAIL SLOVAKIA,
KORUNA, TESCO STORES
SR, KAUFLAND SR, LIDL ČR,
BALA, BILLA. Žiaden z nich
k návrhu nevzniesol pripomienku.
Doteraz pridelené kódy
s prefixom 29 ostávajú
naďalej v platnosti.

Používanie prefixu 27 je
rovnaké, ako používanie
prefixu 29. Do informačného systému je potrebné
zadať rovnakú logiku, ako

v prípade kódov začínajúcich prefixom 29.



Marianna Revallová,
revallova@gs1sk.org

Štruktúra kódu s prefixom 27 a 29 je rovnaká:
27 XXXX k HHHHH K
29 XXXX k HHHHH K
X – identifikácia výrobcu a výrobku
k – vnútorná kontrolná číslica
H – hmotnosť v gramoch
K – kontrolná číslica

Pozvánka na seminár GS1 DataMatrix
... naučte sa používať nový kód na lieky
Vo štvrtok 28. októbra
2010 organizujeme seminár zameraný na identifikáciu liekov a zdravotníckych
pomôcok dvojrozmerným
kódom GS1 DataMatrix.
Nový, spoľahlivejší druh
identifikácie sa stáva prioritou v mnohých európskych
aj svetových krajinách. Aj
u nás už niektorí výrobcovia
menia proces značenia na

presnejší - pomocou kódu
GS1 DataMatrix. Prechod
vyžaduje pochopenie systému aplikačných identifikátorov GS1.
Počas
seminára
sa
dozviete novinky z oblasti
automatickej identifikácie
v zdravotníctve a oboznámite sa s prípadovými štúdiami z oblasti farmaceutického priemyslu a výroby
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zdravotníckych pomôcok.
Takisto sa dozviete praktické informácie potrebné
pre implementáciu systému
na označovanie pomocou
dvojrozmerných kódov.
Seminár sa bude konať
v Bratislave v hoteli
Medium o 9.00. Cena je
100 Euro bez DPH.



Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

Nanterská 23
010 08 Žilina
T +421 41 565 11 85
F +421 41 565 11 86
E info@gs1sk.org
www.gs1sk.org

7

SkenTo
Informujte o svojich výrobkoch
zákazníka ONLINE

SkenTo

Zoskenujte si pomocou svojho mobilu a aplikácie
čiarový kód na tomto časopise a na zobrazenej internetovej linke
ho získate aj v elektronickej podobe.

Podobne,
ak zoskenujete čiarový kód na vlastnom výrobku
zobrazí sa Vám linka, ktorú ste vložili v EANonline.
Aplikáciu SkenTo si zadarmo stiahnite na stránke http://mobil.gs1.sk

