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... riaditeľa GS1 Slovakia

Vážení členovia združenia GS1 Slovakia.
Posledný rok so slovenskou korunou sa pomaly končí. Zvykli sme si na ňu a možno budeme za ňou smútiť. Vláda
rozhodla, že si na euro musíme zvyknúť šokom a za dva týždne. Uvidíme, možno je to ten najlepší spôsob. A keď to zvládli
iné krajiny, zvládneme to aj my. Nie sme predsa horší.
Združenie je na euro pripravené a nepredpokladám žiadne problémy. Nový cenník poplatkov je zverejnený na
našej internetovej stránke. Nič sa v ňom nezmenilo, iba euro je vytlačené väčšími písmenami.
V tomto roku sa nám podarilo splniť takmer všetko, čo sme si naplánovali. Nedarí sa nám presvedčiť obchodníkov
o výhodách globálnych katalógov a elektronickej komunikácie. Tento rok ich zamestnávalo euro, na budúci rok sa
ich pokúsime zamestnať my. Chceme, aby štandardy GS1 prinášali všeobecne známe výhody všetkým našim členom
združenia.
Vážení členovia združenia, prajem Vám úspešné ukončenie tohto roka ako aj bezproblémový začiatok nového
euro-roka 2009.

Zmenili ste obchodné meno alebo sídlo?
... kontrola správnosti registrovaných údajov
Blíži sa termín fakturácie
za ročné príspevky/licenčné poplatky na rok 2009.
Každému členovi združenia
GS1 Slovakia/EAN Slovakia
s.r.o. bude vystavená faktúra
na základe Zmluvy o používaní kódového označo-

vania tovarov. Preto Vás
prosíme o kontrolu svojich
údajov, ktoré evidujeme
v našej databáze.
Na www.gs1sk.org/gepir
nájdete základné informácie o firmách, ktoré registru-

jeme (názov firmy, adresa,
kontaktné informácie).
V prípade akýchkoľvek ďalších zmien ako sú napr. fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ
DPH) alebo zmeny v tržbách nám písomne nahlás-

te v období pred začatím
fakturácie, najneskôr do
konca decembra na adresu
združenia GS1 Slovakia/EAN
Slovakia s.r.o.
Ing. Michaela Gabčíková
gabcikova@gs1sk.org

Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, pracovných aj osobných
úspechov v novom euro roku 2009.
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eGovernment v severských krajinách
... GS1 na medzinárodnom kongrese ITAPA 2008
Medzi aktuálne témy
poslednej doby v rámci
Európskej únie nesporne
patrí aj eGovernment, respektíve informatizácia verejnej správy. Vďaka projektom
v tejto oblasti sa zníži nielen byrokratické zaťaženie
obyvateľov a firiem, ale aj
prevádzkové náklady úradov. Na Slovensku sa tento
pojem pravidelne vynára,
ale faktom zostáva, že zo
všetkých krajín EÚ sa v tejto
oblasti každoročne umiestňujeme na posledných
miestach.
Aby sa Slovensko dostalo z tejto nelichotivej pozície, malo by sa držať
dvoch základných princípov. Prvým je využívanie
skúseností úspešnejších
krajín namiesto vlastného
experimentovania. Druhým
je dôraz na dosiahnutie
súladu medzi legislatívou
a technickými riešeniami. Inými slovami, kým sa
v zákonoch vyskytujú pojmy
ako „odtlačok pečiatky“, či
„notárom overený podpis“,
pojem eGovernment stráca
svoj význam.
Aj o tomto sa hovorilo na
siedmom ročníku medzinárodného kongresu ITAPA,
ktorý sa, pod záštitou ministra financií SR Jána Počiatka
a podpredsedu vlády SR
Dušana Čaploviča, uskutočnil v dňoch 18. a 19.
novembra 2008 v Bratislave.
Vybraní spíkri prezentovali
realizované a aj plánované

projekty v oblasti eGovernmentu na Slovensku. Medzi
pozvanými bolo viacero
zahraničných hostí, ktorí
ukázali predstaviteľom slovenských samospráv, miest
a obcí reálne projekty nasadené v rámci iných členských štátov EÚ.
Hoci veľká časť projektov
bola zameraná na zefektívnenie styku úradov s občanmi, nezabudlo sa ani
na často opomínanú oblasť
B2G (business-to-government). Teda styk firiem
s úradmi, konkrétne výmena štruktúrovaných elektronických dokumentov. Na
tohtoročný kongres dostala
pozvánku aj Karina Duvinger
z GS1 Švédsko, ktorá hovorila o realizácii elektronickej
komunikácie v rámci švédskeho verejného sektora,
v ktorom sa už viac ako 10
rokov využívajú medzinárodné štandardy GS1.

Systém GS1 zahŕňa identifikačné čísla a elektronické
obchodné dokumenty, ktoré vychádzajú zo štandardov
vytvorených na pôde medzinárodného fóra UN/CEFACT
(Centrum OSN pre podporu obchodu a elektronický
obchod). Tieto štandardy sa
používajú na celom svete
v rámci dodávateľsko-odberateľských reťazcov, predovšetkým však v maloobchode. Hlavné prvky v systéme GS1 sú štandardizované identifikátory, konkrétne
GLN (globálne lokalizačné
číslo) je celosvetovo jedinečné identifikačné číslo,
ktoré sa používa na identifikáciu právneho subjektu alebo lokality. Toto
13-miestne číslo identifikuje
napr. spoločnosti, regionálne pobočky, sklady, distribučné centrá, atď.
Vo Švédsku padlo rozhodnutie o zavedení elektronic-

kej komunikácie vo verejnom sektore už v roku 1995.
Pracovná skupina, v ktorej
boli aj predstavitelia dodávateľov pre verejný a súkromný sektor, si pre implementáciu vybrala systém GS1.
V roku 1997 sa spustili prvé
pilotné projekty a dnes už je
elektronická výmena štruktúrovaných údajov v rámci
švédskych samospráv každodennou realitou.
Novozavedený systém priniesol očakávané výsledky.
V Malmö zmizla každoročná 45 metrová kopa faktúr.
Vo Västmanlande sa administratívne náklady znížili
o 19 %. A v Kronobergu sa
ušetrilo 55 000 pracovných
hodín ročne, čo predstavuje 27 pracovníkov na plný
úväzok.
Podobne ako vo Švédsku,
aj v Dánsku si verejný sektor vybral identifikačné čísla
GLN ako povinnú súčasť
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svojho fakturačného systému. V roku 2003 bol prijatý
dánsky zákon o platbách,
ktorý pripravil zavedenie
povinnej elektronickej faktúry pri styku s verejným
sektorom. Od 1. februára 2005 musia mať všetky
verejné inštitúcie v Dánsku
vlastné GLN a akceptovať
elektronické faktúry od svojich dodávateľov.
Do dnešného dňa sa v
Dánsku odhadujú úspory
vďaka elektronickým faktú-

ram na €300 mil., čo zodpovedá 45 mil. digitalizovaných faktúr. V celom projekte je zapojených 440 tis.
spoločností zo súkromného
sektora, 98 samosprávnych
krajov, 5 regiónov a 19 ministerstiev.
Hlavnú zásluhu na úspešnej implementácii eGovernmentu vo Švédsku a v
Dánsku má princíp „neobjavovať znovu koleso“, ktorého sa verejné inštitúcie
pevne držali. Jednoducho

sa začlenili do existujúceho fungujúceho prostredia v súkromnom sektore. Rozhodnutie používať
medzinárodné štandardy
GS1 na identifikáciu a elektronickú výmenu údajov je
reálnym príkladom toho,
ako získať pridanú hodnotu pre verejný sektor a
zároveň udržať harmóniu
so súkromným sektorom.
Obrovským pozitívom je, že
využívanie rovnakých štandardov v oboch sektoroch si
nevynútilo žiadne investície

na strane firiem, ktoré v súkromnom sektore používajú
takúto formu komunikácie
už niekoľko rokov.
Švédsky a dánsky model sa
stal európskym príkladom
pre úspešnú implementáciu
riešenia B2G a mnoho krajín
nachádza v týchto škandinávskych krajinách predlohu pre svoje vlastné iniciatívy vo verejnom sektore.
Martin Beňo
beno@gs1sk.org

Kto je zodpovedný za kvalitu čiarového kódu EAN?
... výrobca produktu, grafik, tlačiar ...
Aby sme odpovedali na
otázku z nadpisu, tak musíme povedať, že za kvalitu
čiarového kódu nesie zodpovednosť tak výrobca, ako
aj grafik a tlačiar.
Ako vzniká nekvalitný čiarový kód
Spravidla sa to celé začína na oddelení marketingu, keď sa vytvára návrh
nového obalu alebo etikety.
Čiarový kód nie je graficky pôsobivý prvok, tak už
v tomto štádiu sa ho snažia
zmenšiť na minimum (pod
úroveň normy). Grafik by
mal v tomto štádiu poznať
aspoň minimálnu veľkosť,
vhodnú farebnú kombináciu a veľkosť svetlých okrajov a upozorniť na prípadné
nedostatky. Samozrejme, aj
dobrý grafický návrh sa dá
znehodnotiť nekvalitnou
tlačou (ale to je len ojedinelý prípad). Pre každý prípad odporúčame priebežne
kontrolovať presnosť tlače.
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Ako vzniká kvalitný čiarový
kód
Pozrite si na našej stránke
sekciu o kódoch v systéme
GS1. Nájdete tam veľkosti
čiarových kódov a najčastejšie chyby čiarových kódov.
Keď budete mať k dispozícii
prvý nátlačok obalu, pošlite
nám ho poštou na tzv. verifikáciu. My návrh otestujeme špeciálnym prístrojom
a poskytneme Vám informácie o tom, ako návrh vylepšiť alebo Vám dáme protokol o splnení požiadaviek
medzinárodných noriem.
Zlatý EAN sme nemohli
udeliť
Združenie GS1 Slovakia
udeľuje pri prestížnej súťaži
GoldPack cenu Zlatý EAN
výrobku s kvalitným čiarovým kódom. Pojmom kvalitný čiarový kód EAN môžeme označiť taký, ktorý spĺňa
požiadavky normy ISO/IEC
15420 a štandardy GS1.
Tento rok, žiaľ, z 19 nomino-

vaných nesplnil požiadavky
na 100 % ani jeden z nich
a čo je horšie, väčšina z nich
sa nedala ani len zoskenovať.
V zmysle medzinárodnej
normy ISO/IEC 15416 sa
hodnotia technické parametre ako napríklad dekódovateľnosť, dekódovanie,
modulácia,
odrazivosť,
defekty a mnohé ďalšie.
Štandardy GS1, ktoré upravujú používanie kódov EAN,

majú rozšírené požiadavky
o minimálnu veľkosť, človekom čitateľnú podobu,
svetlé okraje a oprávnenie
používať zakódované číslo.
Cieľom každého grafika,
tlačiara aj výrobcu má byť
splnenie aspoň minimálnych požiadaviek na kvalitu.
Čiarový kód EAN sa má vždy
dať zoskenovať rýchlo a bez
problémov.
Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

Dátová synchronizácia na Slovensku
... Metro plánuje GDSN na Slovensku ...

Už niekoľko rokov Vás informujeme o novinkách
spojených s GDSN - Sieťou
pre synchronizáciu produktových údajov. Synchronizácia údajov naberá
vo svete na obrátkach a stále
viac výrobcov a obchodníkov zdieľa produktové údaje
za pomoci elektronických
katalógov.
S myšlienkou synchronizácie údajov prišli globálni obchodníci. Zistili, že
štandardizácia v oblasti
produktových informácií,
ktoré dostávajú od svojich

dodávateľov, napomáha k
rýchlejšiemu spracovávaniu
údajov a znižovaniu počtu
omylov pri objednávkach a

fakturovaní. U nás sme ešte
stále v štádiu, keď výrobca
musí každému odberateľovi
posielať informácie o výrobku iným spôsobom a v inom
formáte. Pre výrobcov je
nevýhodné, že musia vypĺňať množstvo formulárov s
prakticky tými istými údajmi. Zaberá im to čas, ktorý
by ich zamestnanci mohli
využiť efektívnejšie.
Obchodníkom tento stav
môže sčasti vyhovovať, lebo
momentálny systém už majú zaužívaný. Nevýhodou je
to, že často dostanú údaje,
ktoré sú nekompletné
alebo nesprávne. Potom
nákupcovia musia riešiť
tieto nezhody a tiež míňajú
čas, ktorý mohol byť využitý
inak. V lepšom prípade je
problém vyriešený v dostatočnom predstihu. Občas
ale obchodník dostane
od výrobcu výrobok, ktorý
neočakával alebo ho podľa
dostupných (nesprávnych)
údajov zle identifikoval.
Globálni obchodníci, ako
Metro, Tesco, Walmart a
vlastne veľká väčšina ostatných, už v niektorých kra-

jinách otestovali systém
na synchronizáciu údajov
a vyhodnotili výsledky pilotných projektov. Na základe
výsledkov sa rozhodli pre
implementáciu aj v iných
krajinách.
Veľmi nás potešila správa,
že od polovice budúceho
roku Metro začne so zavádzaním GDSN na Slovensku.
Veríme, že Metro bude tou
prvou lastovičkou a ostatní
obchodníci sa čoskoro pripoja k tejto aktivite.
Už pri zavádzaní čiarových
kódov si obchodníci zvykli, že globálne štandardy v
niektorých oblastiach môžu
pomôcť k zvýšeniu efektivity
práce. Je stále ťažké dostať
konkurenčné firmy za jeden
stôl, ale jednoznačné výhody, ktoré GDSN prináša, túto
úlohu zjednodušujú.
GDSN prináša obchodníkom veľa výhod spojených
so zjednodušením komunikácie a so zvýšením kvality
údajov o výrobkoch, ktoré
dostávajú od dodávateľov.
Výhody ale plynú aj pre
dodávateľov. V prípade, že
je do GDSN zapojených viac

Veľkú aktivitu v oblasti GDSN sme zaznamenali aj v Českej republike. Niekoľko miestnych aj globálnych obchodníkov sa plánuje
zapojiť do siete na výmenu produktových údajov. Dodávateľmi
môžu byť aj členovia GS1 Slovakia. Chceme Vás upozorniť, že
v prípade požiadavky od obchodníkov z Čiech alebo z inej krajiny, môžete používať na zdieľanie produktových údajov katalóg
patriaci GS1 Slovakia. Získate tým podporu v slovenskom jazyku
a najvýhodnejšie finančné podmienky.
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obchodníkov, dodávateľ už
nemusí pri listovaní alebo
zmene výrobku vypĺňať formuláre pre každého osobitne, ale zadá údaje do GDSN
katalógu a tie sa automaticky zosynchronizujú s katalógom obchodníka.

GS1 Slovakia spravuje katalóg, ktorý je certifikovaný
pre GDSN a pre komunikáciu s Metrom a inými
obchodníkmi budete môcť
použiť aj tento katalóg. Jeho
prednosťou je hlavne lokalizácia do slovenského jazyka

a podpora zo strany GS1
Slovakia.
O všetkých aktualitách a
vývoji v tejto oblasti Vás
budeme pravidelne informovať. Momentálne pre Vás
pripravujeme aj internetový
kurz so základnými infor-

máciami o GDSN a kvalite údajov. Viac informácií
o GDSN nájdete na našej
stránke http://www.gs1sk.
org/gdsn.
Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

Prvé stretnutie Pracovnej skupiny EPC/RFID
... začiatok spolupráce
Koncom minulého mesiaca
sa v budove GS1 v Žiline
konalo prvé stretnutie
Pracovnej skupiny pre elektronický produktový kód a
rádiofrekvenčnú identifikáciu. Zúčastnili sa na ňom
zástupcovia firiem, ktoré sú
technickými členmi organizácie GS1 Slovakia a ktoré sa
venujú alebo majú v pláne
venovať sa technológii RFID
v budúcnosti.
Na stretnutí sme predstavili elektronický produktový kód a prácu organizácie

EPCglobal, ktorá podporuje celosvetové prijatie EPC
a siete EPCglobal Network.
Zároveň sme oboznámili účastníkov stretnutia
s našim plánom na zriadenie EPC laboratória, ktoré
by malo za úlohu asistovať
slovenským podnikom pri
zavádzaní technológie RFID
do praxe.
Účastníci stretnutia skonštatovali, že zriadenie laboratória korešponduje s rastúcim
záujmom o technológiu

rádiofrekvenčnej identifikácie a prejavili záujem aktívne sa na chode zariadenia
podieľať.

Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

RFID Journal LIVE! Europe 2008
... konferencia venovaná rádiofrekvenčnej identifikácii
Prvý novembrový týždeň
sa v Prahe konala štvrtá
výročná konferencia organizovaná periodikom RFID
Journal.
Medzi firmami, ktoré prezentovali svoje projekty

založené na rádiofrekvenčnej identifikácii boli
DHL, Airbus, TNT Express,
ThyssenKrupp Steel a mnoho ďalších. Všetky sa podelili o svoje skúsenosti so
zavádzaním technológie
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RFID a elektronického produktového kódu do svojich
obchodných, logistických
alebo výrobných procesov.
Sprievodným podujatím
bola výstava, na ktorej poprední dodávatelia RFID hardvéru, softvéru a služieb prezentovali svoje produkty.
Súčasťou konferencie bola
aj EPC Conference, venovaná elektronickému produktovému kódu a jeho
súčasným, ale aj budúcim

používateľom.
Konferenciu otvárala prezentácia obchodnej skupiny
Metro, ktorá patrí k priekopníkom vo využívaní EPC a
RFID vôbec.
Zástupcovia
EPCglobal
a firmy Nestlé predstavili
predbežné výsledky projektu Bridge, trojročného výskumného projektu
financovaného Európskou
úniou. Ďalšími prezentujúcimi v tejto časti konferencie

boli EPAL (Európske združenie dodávateľov paliet),
obchodná skupina REWE
a švajčiarska firma Victorinox,
ktorá využíva rádiofrekvenčnú identifikáciu na ochranu
svojich produktov (parfumy)
pred falšovaním.
Budúcoročná konferencia
sa bude konať 13. – 15.
októbra vo Frankfurte.
Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org
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CENNÍK 2009
Správna rada združenia GS1 Slovakia
na svojom zasadnutí dňa
14. novembra 2008 rozhodla, že ceny
za používanie systému GS1 pre rok
2009 budú rovnaké ako v roku 2008.
http://www.gs1sk.org/cennik
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Spolupráca s univerzitami
... odborné semináre pre študentov
Združenie GS1 Slovakia spolupracuje so slovenskými
univerzitami s cieľom rozšíriť
informácie o možnostiach
využitia systému GS1 v praxi.
Dňa 19. novembra 2008
sme sa zúčastnili na seminári Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre, ktorý sa venoval
sanitácii a vysledovateľnosti. Odprezentovali sme
základy systému GS1 v spojitosti s vysledovateľnosťou
a nové trendy za použitia
rádio-frekvenčnej identifikácie a EPC.

V spolupráci s Katedrou
mechatroniky a elektroniky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity sme
dňa 2. decembra 2008
uskutočnili pre 35 študentov 3. ročníka odborný seminár pod garanciou Doc.
Ing. Pavla Pavláska, PhD.
a Ing. Miroslava Štaffena.
Študenti mali seminár rozdelený do dvoch častí. Tutoriál prebehol v rámci
e-Vzdelávania na fakulte
a druhá, odborná časť, sa
konala v priestoroch združenia GS1 Slovakia, kde mali
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podrobnejšie informácie
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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
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