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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia,
ďalší rok je už za nami a my sa pozeráme ako, štandardy GS1 prispeli k úspechom našich členov. Čiarové kódy už
sa stali samozrejmosťou a počet používateľov už nerastie, elektronický produktový kód má už jedného kvaliﬁkovaného
poskytovateľa – tzv. subscribera na Slovensku, používanie globálneho katalógu produktov sa nerozširuje tak, ako by sme
očakávali, ale na Slovensko sme dotiahli najväčšieho poskytovateľa elektronickej komunikácie medzi ﬁrmami pomocou
globálnych štandardov EANCOM v strednej Európe.
Tento rok uplynulo už tridsať rokov odvtedy, ako sa prvé čiarové kódy objavili v európskych obchodoch a celý
systém označovania začalo koordinovať mimovládne nadnárodné združenie, dnes so 108 členskými národnými organizáciami. Sme organizáciou, ktorá tridsať rokov verne slúži svojmu pôvodnému cieľu a tým je zefektívnenie dodávateľsko –
– odberateľského reťazca. Je mi ľúto, ale nato, aby sme dokázali udržať štandard našich služieb a v rámci našich možností
ich aj rozširovať, plniť si povinnosti voči centrále v Bruseli a Princetone sme museli upraviť cenník príspevkov o niekoľko
percent.
Budúci rok bude pre niektorých našich členov veľmi kritický. Ak sa budú chcieť udržať na trhu, budú musieť označovať prepravné jednotky elektronickým produktovým kódom. My sme tu však preto, aby sme Vám pomohli.
Prajem Vám veľa šťastia do nového roku

Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, pracovných aj osobných
úspechov v novom roku 2008.
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Nový preﬁx 27
... pre tovary s premenlivou hmotnosťou
Tovarom s premenlivou hmotnosťou budeme od januára 2008 prideľovať kódy s novým prefixom „27“. Štruktúra kódu s prefixom 27 a 29 bude 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)
V októbri 2007 sme o pripravovanej zmene informovali 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.
Ing. Miroslav Štaffen, riaditeľ

Mobilný telefón a čiarový kód
... viac možností a viac informácií
Na svete sa používa viac
mobilov ako osobných
počítačov. Navyše pokrytie mobilnej siete zasahuje
aj do miest, kde prístup k
internetu neexistuje. Vďaka
tomuto rýchlorozvíjajúcemu fenoménu sa GS1 začala
pozerať aj týmto smerom,
aby svojim používateľom
zvýšila kvalitu poskytova-

ných služieb.
Existujú softvérové aplikácie, ktoré dokážu rozpoznať
čiarový kód z uloženého
obrázku. Spojenie mobilného telefónu so vstavaným fotoaparátom spolu
so spomínaným softvérom
a napojením na internet
vytvára obrovské možnosti

pre služby spojené so štandardami GS1.
Zákazníci v hypermarketoch už nebudú musieť
lúštiť nápisy na obaloch.
Jednoducho odfotia čiarový kód, pomocou ktorého
sa automaticky vygeneruje
napr. SMS správa. Tá sa automaticky zašle na príslušnú
službu, odkial zákazníkovi v
priebehu sekúnd príde iná
SMS-ka, ktorá môže obsahovať napr.:
• meno výrobcu / distribútora na Slovensku
• nutričné hodnoty
• alergény
• ceny v iných hypermarketoch
• akciovú ponuku
Pilotné projekty pre takéto služby už dnes fungujú
vo Francúzsku a Tunisku.

V najbližších mesiacoch sa
podobné piloty spúšťajú aj
v Španielsku a Číne.
Jedná sa pritom len o to najjednoduchšie využitie čiarového kódu. Ďalšou možnosťou využitia GS1 systému je
na telefóne nalepený RFID
čip, ktorý môže slúžiť zákazníkom v hypermarketoch
napr. ako:
• kupónová knižka
• prostriedok k navigácii
medzi regálmi
• proptné upozornenie na
aktuálne akcie
Využitie mobilných telefónov sa preto počas nasledujúcich rokov určite stane
jednou z prioritných oblastí
pre systém GS1.
Martin Beňo
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Konferencia GS1 Healthcare v Londýne
... štandardy GS1 pomáhajú zvýšiť bezpečnosť pacientov
O práci GS1 Healthcare User
Group (HUG) sme vás už v
minulosti informovali. Náplňou tejto skupiny je implementovanie štandardov
GS1 v zdravotníctve tak, aby
štandardy pomohli k väčšej
bezpečnosti pacientov. Pracovné skupiny v HUGu sa
zaoberajú aj úpravou existujúcich a tvorbou nových
štandardov tak, aby spĺňali
špecifické požiadavky zdravotníctva.

už používajú a majú pozitívne skúsenosti. V mnohých
zdravotníckych inštitúciách
sa už prešlo od pilotných
programov k ostrej prevádzke. Dôvodom na využitie nových technológií v
zdravotníctve je veľký počet
chýb, ktoré sa vyskytujú pri
podávaní liekov v nemocniciach, či už sa jedná o
zlú identifikáciu pacienta,

ný zlý liek alebo liek so zlou
silou. Väčšine sa tým nestane žiadna ujma, ale často sa
stávajú prípady, keď takýto
omyl vedie k dlhšej hospitalizácii alebo zdravotným
komplikáciám. NHS (Úrad
pre zdravotné poistenie vo
VB) odhaduje, že použitím
automatickej identifikácie
by sa dalo zamedziť viac
ako polovici takýchto prípa-

Koncom októbra 2007 sa v
Londýne uskutočnila konferencia GS1 HUG, na ktorej
sa zúčastnilo 170 zástupcov
z rôznych organizácií z celého sveta. Okrem zástupcov
členských organizácií GS1
tam boli zástupcovia nemocníc, farmaceutických
spoločností, výrobcov zdravotníckych pomôcok, záujmových združení a aj štátnych orgánov.
Základným cieľom GS1
Healthcare je, aby sa správny liek dostal k správnemu
pacientovi v správnom čase.
Ďalšími cieľmi sú boj proti
predaju falošných liekov a
zabezpečenie spätnej vysledovateľnosti v celom dodávateľsko-odberateľskom
reťazci. Tieto ciele sa snažíme dosiahnuť aplikovaním
technológií pre automatickú
identifikáciu, či už čiarových
kódov alebo rádiofrekvenčných čipov.
Na konferencii boli prezentované riešenia z nemocníc
a farmaceutických spoločností, ktoré naše štandardy

4

podanie zlej dávky alebo
zlého lieku. Tieto chyby sa
dajú obmedziť použitím
výpočtovej techniky a jednoznačného označenia. Vo
Veľkej Británii odhadujú, že
10 % pacientov (850 tisíc) sa
stretne s tým, že im je poda-

dov. Náklady, ktoré vznikajú
zdravotnej poisťovni sú odhadnuté na 2 miliardy libier
ročne.
Pri testovaní technológie
čiarových kódov sa v holandskej nemocnici Geire

podarilo znížiť počet omylov pri podávaní liekov až o
74 %. Toto vysoké percento
bolo dosiahnuté označovaním jednotlivých dávok liekov a spárovaním s databázou obsahujúcou zdravotné
záznamy v elektronickej forme.
Na konferencii odznelo ešte
mnoho prezentácií z celého
sveta, ktoré ukazovali výhody zavedenia systémov pre
automatickú identifikáciu.
Slovensko však patrí do inej
kategórie. Aj keď zo Zákona
o lieku 140/98 vyplýva, že
všetci výrobcovia alebo dovozcovia liekov musia používať kódy EAN, tento zákon
nie je dodržiavaný. Tým vznikajú lekárňam a distribútorom problémy pri identifikácii. V obchode si nevieme
predstaviť efektívne fungovanie bez čiarových kódov,
ale v zdravotníctve len 65 %
lekární používa EAN kódy.
Nemocnice sú úplne iná kategória, lebo kódy sa takmer
vôbec nepoužívajú.
To, že čiarové kódy dokážu
pomôcť pri zvyšovaní bezpečnosti pacientov je už neodškriepiteľný fakt. Používanie čiarových kódov a RFID
čipov pre automatickú identifikáciu v zdravotníctve je u
nás zatiaľ veľmi zriedkavé,
veríme však, že aj na Slovensku sa nám podarí prezentovať tieto príklady a získať
podporu pre širšie použitie
celosvetových štandardov
v tejto oblasti.
Ladislav Janco

RFID v praxi
... úspešné projekty zo stretnutia EAP Viedeň
EAP (European Adoption
Program) je skratka označujúca skupinu členov EPCglobal, ktorá zahŕňa výrobcov,
maloobchodníkov a poskytovateľov riešení. Cieľom
EAP je pomôcť európskym
podnikom pri získavaní čo
najväčších výhod z používania RFID technológie. Pravidelné stretnutia poskytujú
dobrú príležitosť vzdelávať
sa a vymieňať si informácie
s firmami, ktoré už reálne
využívajú RFID a štandardy
EPCglobal.
Posledné takéto stretnutie
sa konalo koncom októbra vo Viedni. Zúčastnili sa
ho zástupcovia GS1 z Poľska, Švajčiarska, Nemecka,
Slovinska, Rakúska, Nórska, Francúzska, Holandska
a Veľkej Británie, zástupcovia výrobcov (L’Oreal, Cadbury Schweppes, Procter &
Gamble, Nestlé...), obchodu
(Carrefour, Metro, Tesco...) a
poskytovatelia riešení (Siemens, Motorola, Oracle,
Zebra Technologies...).

Prezentované boli výsledky
aplikácií RFID v rôznych oblastiach – napríklad mäsopriemysel, textilný priemysel,
zdravotníctvo, obchod, logistika.
Súčasťou prezentácie o novinkách v rámci EPCglobal
bolo predstavenie novej internetovej stránky určenej
pre bežného spotrebiteľa,
ktorá má za cieľ informovať
o výhodách RFID so špeciálnym dôrazom na elektronický produktový kód. Stránka www.discoverrfid.org
umožňuje
spotrebiteľovi
objavovať potenciál RFID
v každodennom živote, a to
v súčasných aj budúcich
aplikáciách.
Zástupcovia GS1 z Veľkej
Británie prezentovali projekt
Informačnej služby EPC (EPC
Information Services, EPC IS),
ktorá umožňuje užívateľom
zdieľať dáta s obchodnými
partnermi. Možnosť zúčastniť sa na tomto projekte je
otvorená pre všetky európske firmy.

IBM spolu s výrobcom piva
Heineken a holandským colným úradom spolupracuje
na označovaní kontajnerov,
ktoré idú na export do UK
a USA. Nedostatok aktuálnych informácií, papierová
dokumentácia a opakované
ručné zadávanie dát znižovali efektivitu dodávateľsko-odberateľského
reťazca.
Lepším monitoringom sa
zefektívnila logistika, zrýchlila sa preprava a zvýšila sa
bezpečnosť.
EPC/RFID testovacie centrum v rakúskom Grazi pracuje na označovaní oceľových zvitkov pre holandské
oceliarne. Náročnosť celého
projektu spočívala v materiáli, na ktorý mali byť rádiofrekvenčné tagy pripevnené
- oceľ. Z komponentov voľne dostupných na trhu vybralo také, ktoré požiadavky
zákazníkov splnili.
RFID čipy sa používajú aj
na označovanie vratných
plastových prepraviek. Na
prepravkách je etiketa s čia-

rovým kódom a RFID tagom
s dlhou životnosťou (až desať rokov), čo je vzhľadom
na spôsob použitia (mäsovýroba, ovocie a zelenina)
a procesy, ktorými prepravky
prechádzajú (skladanie, umývanie) výborný výsledok.
Všetky vyššie spomenuté
aplikácie sú len ukážkou
oblastí, v ktorých sa RFID
technológia dá uplatniť.
Množstvo úspešných projektov a praktických využití
však naďalej rastie, pričom
maloobchod a spotrebný
tovar stále zostávajú v centre záujmu.
Niet pochybností, že v budúcnosti sa RFID s miliardami snímaných tagov stane
neoddeliteľnou súčasťou
európskych obchodných
operácií.
Členmi EAP sa môžu stať zamestnanci spoločností, ktoré sú členmi EPCglobal.

Miroslava Štafenová

Informatizácia verejnej správy
... dojmy z ITAPA 2007
V dňoch 12. - 13. novembra
2007 sa v hoteli Radisson SAS
Carlton v Bratislave uskutočnil
v poradí už 6. ročník medzinárodného kongresu ITAPA,
ktorý je zameraný na budovanie informačnej spoločnosti a eGovernmentu. ITAPA je
najväčšie podujatie svojho
druhu na Slovensku a medzi
jeho hlavné ciele patria:
• Zvýšiť prestíž informačných

technológií v celej spoločnosti.
• Prinášať informácie o najnovších projektoch, trendoch a skúsenostiach v
oblasti informatizácie verejnej správy.
• Oceniť a podporiť najlepšie
zrealizované IT projekty vo
verejnej správe
• Vytvoriť miesto pre získavanie strategických kontaktov

Modernizácia a informatizácia inštitúcií verejnej správy
je obrovskou výzvou. V tejto
oblasti sa deje čoraz viac aktivít a projektov, ktoré vedú k
vyššej efektívnosti úradov, či
kvalitnejšiemu a rýchlejšiemu
kontaktu s občanmi. Aj na
Slovensku sa už veľa rokov
hovorí o nutnosti informatizácie spoločnosti. Realitou
však zostáva, že zo všetkých

krajín EÚ sa v tejto oblasti každoročne umiestňujeme až v
druhej polovici.
Ako sme sa na jednej z prednášok dozvedeli priamo z
úst ministra vnútra Roberta
Kaliňáka, Slovensko je aj v
krátkom čase schopné pripraviť a zrealizovať kvalitné
IT projekty pre štátnu správu. Konkrétne sa jednalo o
zavedenie informačného sys-
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tému, ktorý je nutnou požiadavkou pre vstup Slovenska
do Schengenského priestoru
v decembri tohto roku. Aj keď
sa začiatok projektu datuje
na koniec roku 2006, dnes už
sú všetky jeho súčasti využívané v praxi. Výsledok tejto
ročnej práce sa prezentuje
ako „best practice“ (vzorový
príklad) pre krajiny, ktoré sa
tiež snažia o začlenenie do
Schengenského priestoru.
Tento projekt je však len jednou z mála výnimiek, kedy
je Slovensko v podstate
„dotlačené“ dohodami s EÚ
a termínmi k rýchlemu konaniu. Napriek tomu to jasne
naznačuje, že keď je vytýčený
správny smer, na Slovensku
sa aj eGovernment dá riešiť
na výbornú.
Momentálne priebeh informatizácie našej spoločnosti
a verejnej správy javí známky
„voľného štýlu“. Inými slovami,
chýba globálna stratégia či
koncepcia. Každý rezort pracuje samostatne na svojich
informatizačných projektoch
a chýba ucelený pohľad, kam
vlastne smerujeme. Čo je

ale najdôležitejšie absentuje
súhrn nutných zmien v legislatíve, ktoré by viedli k podpore informatizácie. Aj keď
elektronický podpis má už
rovnakú právnu hodnotu ako
vlastnoručný podpis, často
sa v slovenskej legislatívne
stretávame so slovami ako
odtlačok pečiatky, či notárom
overený podpis, ktoré nepripúšťajú žiaden kompromis
Na nedávnom kongrese
ITAPA boli prezentované viaceré projekty, ktoré sú pozitívnymi príkladmi informatizácie
verejnej správy. Avšak väčšina
projektov a portálov je, dalo
by sa povedať, nedotiahnutá
do konca, respektíve nie je
občanovi prospešná v takom
rozsahu ako by eventuálne
mohla byť.
Ako príklad uvediem nedávno spustený Katastrálny portál. Občan má možnosť vytlačiť si list vlastníctva pre svoju
nehnuteľnosť jednoducho a
pohodlne priamo zo svojej
obývačky. Keďže však tento
výpis je len informatívny, nie
je využiteľný v plnej miere.
Občan sa nekonečnému

čakaniu na úrade nevyhne.
Podobne funguje aj väčšina
iných portálov slovenskej
verejnej správy.
Treba podotknúť, že existujú
aj výnimky ako Obchodný
register alebo Portál daňovej
správy, kde je možné využiť
pohodlnosť elektronického
podpisu. Občan tak nemusí
stáť v žiadnom zbytočnom
rade, čím si ušetrí množstvo
drahocenného času.
Využitie elektronických
dokumentov a formulárov,
a všeobecne elektronickej
komunikácie, nepredstavuje len výhody pre občana.
Informatizácia verejnej správy prináša výhody predovšetkým pre inštitúcie. Toto je
aj hlavný dôvod, prečo je dnes
eGovernment v EÚ takou
horúcou témou. Inštitúcie si
majú možnosť značne zefektívniť svoje pracovné procesy. Množstvo predtým ručne
vykonávaných operácií sa
zautomatizuje, čo v neposlednom rade znamená menej
úradníkov a tým zníženie celkových nákladov. V momente, keď začne aspoň polovica

zložiek verejnej správy ponúkať širšie možnosti elektronickej komunikácie spojené
s elektronickým podpisom,
prestanú platiť všeobecne
známe argumenty. Tvrdenia,
že ročné poplatky pre elektronický podpis sú privysoké,
a že sa nikde nedá reálne
využiť, stratia na význame.
...eGovernment a GS1
Po úspešnom zavedení
štadardov GS1 pre elektronickú komunikáciu v
maloobchodnom sektore sa prirodzene vytvára
možnost ich zavedenia aj
do oblasti eGovernmentu.
Predovšetkým eProcurement (verejné obstarávanie)
sa javí ako ideálne miesto,
keďže procesy v tejto oblasti
sú kompatibilné s procesmi,
ktoré sú bežné pre malobchod. Navyše štátni dodávatelia už spravidla používajú
systém GS1.
Pozitívom je, že zavedenie
štandardov GS1 eCom do
oblasti eProcurement by si
nevynútilo žiadne investície
na strane dodávateľa, ktorý
už takúto formu komunikácie používa so svojími
obchodnými par tnermi
v maloobchode. Systém,
ktorý by nútil dodávateľov
k ďalším investíciam bez
pridanej hodnoty, len aby
si udržali zákazníka, určite
nebude v záujme štátu.
Ďalším a možno najdôležitejším faktorom je, že štandardy GS1 sú medzinárodné, majú históriu a „know-how“. Inými slovami nejedná sa o postavenie domu
na zelenej lúke, ale len jeho
začlenenie do existujúceho
komplexu domov.
Martin Beňo
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Vzdelávanie je cestou ku kvalitnému čiarovému kódu
... chyby robíme z nevedomosti
Určite sa všetci zhodneme
na tom, že čiarový kód musí
byť čitateľný, aby plnil svoj
účel. V praxi ale vidíme, že
nie vždy sa dá čiarový kód
jednoducho zoskenovať na
prvýkrát. Obzvlášť v období
veľkých nákupov musíme
stáť v nekonečných radách a
ako zákazníci znášať dôsledky nekvality v podobe časových strát.
Mnohým chybám dokáže
často výrobca predísť už len
tým, že má vo firme človeka, ktorý pozná základné
náležitosti čiarového kódu.
Nejde o nič komplikované,
len je potrebné vyčleniť si
čas na získanie informácií,

ktoré môže stiahnuť z internetu alebo sa ich naučiť na
školení.
Štyrikrát ročne ponúkame
školenie GS1 Basic, ktoré
je zamerané na používanie kódov EAN a ITF-14.
Súčasťou školenia je aj hodnotenie kvality čiarových
kódov z výrobkov, ktoré si
účastníci prinesú. Viditeľné
náležitosti dokážu absolventi vyhodnotiť sami a ak je s
čiarovým kódom problém,
dokážu nájsť priestor na
zlepšenie. Samozrejme čiarové kódy následne podrobujeme aj kontrole kvality
meracími prístrojmi.
V poslednom štvrťroku sme

vyškolili niekoľko desiatok ľudí a boli medzi nimi
nielen výrobcovia, ale aj
obchodníci a firmy, ktoré
dodávajú softvér a hardvér
na tlač etikiet. Záujem rôznych skupín odzrkadľuje aj
potreby účastníkov celého
distribučného reťazca. Dnes
už nestačí povedať, „aj môj
konkurent má presne taký

istý čiarový kód ako ja“,
obzvlášť, ak ten konkurenčný nespĺňa požiadavky štandardu. Niektorí obchodníci
si uvedomujú straty, ktoré
im spôsobujú nekvalitné
čiarové kódy a dôsledky
za nekvalitu si znáša každý
výrobca sám.
Marianna Revallová

Termíny školení
zverejňujeme priebežne na našej
stránke

www.gs1sk.org

Svetová colná organizácia a GS1
... podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci
Michel Danet (Generálny
tajomník Svetovej colnej
organizácie WCO) a Miguel
Lopera (Výkonný riaditeľ GS1)
podpísali dňa 19. novembra
2007 Memorandum o vzájomnej spolupráci.
WCO a GS1 si spoločne
uvedomujú, že zdieľajú široké spektrum obchodných
záujmov. V nedávnej rozsiahlej štúdii, ktorá sa týkala
medzinárodného vináren-

ského priemyslu, sa ukázalo,
že identifikátory GS1 môžu
poslúžiť WCO ako globálny
štandard pre manažment
tovaru a majetku. Zhodli sa
na tom, že využitie štandardov GS1 by mohlo prispieť
k snahám WCO o zaistenie
bezpečnosti v dodávateľsko-odberateľskom reťazci,
ako aj napomôcť medzinárodnému obchodu a zvýšiť
efektivitu a predvídateľnosť

Aktuality 858, informačný časopis
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colných procedúr na hraniciach.
Obe organizácie sa dohodli
na spolupráci a vzájomnej
systematickej výmene informácií o záležitostiach spoločného záujmu. Efektívne
fungovanie tejto spolupráce
v praxi znamená delegovanie
kontaktných osôb, recipročné pozvánky na relevantné
rokovania, spoločné školiace
aktivity, výmenu expertov a

podporu harmonizácie štandardov v colnom sektore.
GS1 je pripravená pomôcť
WCO pri vývoji štandardov
pre dodávateľsko-odberateľský reťazec, ktoré spĺňajú
požiadavky colnej správy.
WCO sa bude aktívne podieľať na práci GS1 pri vývoji
štandardov týkajúcich sa colného sektoru.
Martin Beňo

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

NiceLabel
Profesionálny softvér pre tvorbu a tlač etikiet s čiarovými kódmi

NiceLabel predstavuje komplexné riešenie pre prácu
s etiketami, obsahujúcimi obrázok (logo), čiarový kód
a text s pevnou, alebo premenlivou hodnotou.
Softvér dokáže pracovať s databázami, podporuje
všetky typy čiarových kódov, umožňuje tlač na
ľubovoľnej tlačiarni, ovládanie je v slovenčine a je
certiﬁkovaný aj ﬁrmou Microsoft.
Softvér je dodávaný v 3 verziách:

NICELABEL EXPRESS
Hlavné funkcie:
• Ovládače pre Wizard, základná úroveň pre tvorbu etikiet
• Variabilné údaje: klávesnicový vstup, polia pre dátum a čas
• Jednoduché spojenie s databázou cez import textových
súborov
• Kompletná podpora všetkých tlačiarní
• Podporuje všetky štandardné graﬁcké formáty
• Podporuje všetky štandardné typy čiarových kódov (vrátane
2-D a UCC/EAN-128)

NICELABEL PRO
Všetky funkcie NiceLabel Express +
• Pokročilá komunikácia s databázami pri akomkoľvek type
a množstve údajov
• Špeciálne wizardy a funkcie aplikácie pre čiarové kódy
GS1-128 (UCC/EAN-128)
• RFID smart label rozhranie
• ActiveX programátorské rozhranie

NICELABEL SUITE
Všetky funkcie NiceLabel Pro +
• NiceForm nová generácia „etiketovacích aplikácií” pre stolné aj mobilné PC
• NiceWatch – centrálny etiketovací server pre automatizovanú tlač etikiet v celej ﬁrme
• NiceData – databázový manažér a nástroje pre tvorbu etikety
• NiceMemMaster – utilita pre fonty a graﬁky pre termotransferové tlačiarne
• SAP/R3 export používajúci pôvodný ITF formát súborov

Informácie a objednávky
EAN Slovakia s.r.o., Nanterská 23, 010 08 Žilina
Tel.:+421 41 5004170, FAX: + 421 41 5651186
www.ean.sk, info@ean.sk

