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Elektronická fakturácia
vo verejnom sektore

Prajeme Vám
veľa zdravia, šťastia,
pracovných aj osobných
úspechov v novom roku

Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia

Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
končí sa rok, ktorý bol pre združenie veľmi pozitívny. Združenie začalo ovplyvňovať rozvoj e-fakturácie na Slovensku a realizovalo
jeden projekt v rámci GS1 v Európe. Okrem toho sa po mnohých rokoch zvýšil počet používateľov systému jednoznačnej identifikácie tovarov a služieb na Slovensku takmer o sto. Zaviedli sme nový vlastný informačný systém, ktorý nám umožňuje efektívne
komunikovať s členmi združenia. Viac ako 200 návštevníkov sme privítali v RFID laboratóriu, kde sa zoznámili so základmi RFID technológie na identifikáciu tovarov a mohli si vyskúšať nákup budúcnosti bez vykladania tovaru a skenovania čiarových kódov. Bol to
pre združenie dobrý rok.
Vážení členovia združenia, prajem Vám, aby ste aj vy mohli konštatovať, bol to dobrý rok.

EANonline
... zálohujte si svoje údaje
Ak používate čiarové kódy EAN podľa zmluvy s GS1 Slovakia alebo EAN
Slovakia, potom si vaša spoločnosť vedie evidenciu EAN kódov a k nim priradených výrobkov.
Často sa stáva, že sa táto interná evidencia EAN kódov, či už v papierovej
alebo elektronickej forme, zničí, stratí,
poškodí, poprípade po odchode zodpovednej osoby ju nikto nevie nájsť.
To môže ohroziť výrobu, distribúciu, či
dokonca celkový chod spoločnosti.
Už dva roky existuje na internetovej
stránke GS1 Slovakia bezplatná služba
EANonline, ktorá slúži práve na evidenciu základných informácií o každom pridelenom čiarovom kóde EAN.

Každá spoločnosť má zabezpečený prístup do služby pomocou GLN a hesla.
GLN je identifikačné číslo spoločnosti,
ktoré má pridelené každý člen GS1 Slovakia aj vlastník licencie.
Služba EANonline je dostupná stále,
24 hodín denne a 7 dní v týždni. Vložené údaje sú zálohované každý deň.
Po strate hesla, odchode zamestnanca
alebo inej udalosti je vždy možné sa
k týmto údajom s našou pomocou dostať a ďalej ich používať.
Registrácia je jednoduchá. Na našej
webovej stránke otvorte registráciu
http://www.gs1.sk/eanonline-registracia a napíšte svoje GLN číslo (je na
vašom Rozhodnutí o pridelení identifi-

kačných čísel GS1). Na vašu registrovanú emailovú adresu vám do 10 minút
príde heslo.
Prihláste sa a v časti „Moje čísla“
môžete začať pridávať údaje o svojich výrobkoch s vedomím, že sú bezpečne uložené. Ak si vediete svoju
evidenciu elektronicky, napr. v Exceli,
nemusíte údaje prepisovať. Pošlite
nám „xls“ súbor emailom na adresu
eanonline@gs1sk.org a my údaje vložíme do EANonline za vás. V časti „Aktuality“ je jednoduchá používateľská
príručka pre prácu s EANonline.
Martin Beňo
beno@gs1sk.org

EDI okienko
... outsourcing EDI je na Slovensku stále populárnejší
Po rokoch dominancie interných
softvérových riešení sa i v slovenských spoločnostiach začína prejavovať trend ich outsourcovania. Oblasť
EDI komunikácie nie je v tomto sme-
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re výnimkou. V spoločnostiach, ktoré
nemajú dostatočné interné kapacity
alebo neplánujú viazať vlastné zdroje,
rastie záujem o možnosť prenechať
problematiku EDI komunikácie profe-

sionálnemu partnerovi, ktorý disponuje kvalitným technickým zázemím
a predovšetkým potrebným knowhow. Outsourcing ponúka pohodlnú
a efektívnu alternatívu. Základný prin-

cíp outsourcingu spočíva v prenesení
niektorých aktivít na kompetentného
partnera. Spoločnosť sa tak môže plne
venovať predmetu svojho podnikania
a nemusí investovať čas a peniaze do
náboru, či školenia personálu.
Pri projektoch EDI spočíva zmena
predovšetkým v softvéri, ktorý je zodpovedný za procesy súvisiace s elektronickým prenosom obchodných
dokumentov (napr. objednávka alebo
faktúra). Pri outsourcingu sa namiesto

komplexného softvérového vybavenia
nainštaluje u klienta iba jednoduchý
komunikátor, ktorý prepojí jeho ERP
systém s outsourcingovou platformou
poskytovateľa. Tá vykoná všetky operácie, ktoré predtým vykonával lokálne
inštalovaný softvér.
V prípade využitia outsourcingovej
EDI platformy, ktorá je založená na
stále populárnejšom princípe „cloud
computing“, má zákazník k dispozícii
vysoko výkonný a predovšetkým flexi-

bilný nástroj na riešenie všetkých požiadaviek svojich obchodných partnerov. V praktickom nasadení prebiehajú
procesy objednávania či fakturácie
rýchlo, spoľahlivo a bez zbytočných
rušivých faktorov. Implementácia EDI
tak môže viesť za hranice bežnej výmeny obchodných dokladov k nadštandardne efektívnej komunikácii.

Ing. Štefan Sádovský
EDITEL SK, s.r.o.

Cenník pre rok 2012
Správna rada združenia GS1 Slovakia na svojom zasadnutí dňa 25. novembra 2011 uznesením schválila cenník pre rok 2012.
Cenník je platný od 1. decembra 2011.
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Príčina chýb čiarových kódov
... 92 % vzoriek nesplnilo minimálne kvalitatívne kritériá
Na základe uskutočnených prieskumov vieme, že až viac ako 90 % čiarových kódov nespĺňa minimálne kvalitatívne parametre. Väčšina výrobcov
si totiž mylne myslí, že ten ich čiarový
kód je v poriadku a kvalitou sa vôbec
nezaoberá.

Kde je príčina chýb
Pri kvalite čiarových kódov sa dostávame do začarovaného kruhu. Obchodník požaduje od výrobcu, aby na
výrobok umiestnil čiarový kód. Obchodník sa spolieha, že čiarový kód
bude plniť účel, na ktorý je určený a
teda – bude sa dať skenovať.
Výrobca zameriava svoju pozornosť
na výrobu a predaj svojich produktov.
Čiarový kód ponecháva na grafikovi,
pretože je súčasťou obalu a spolieha sa, že výsledkom jeho práce bude
kvalitný a čitateľný čiarový kód. Z uvedených štatistík vyplýva, že nie vždy je
tomu tak.
Grafik za pomoci softvéru vytvorí
obrázok čiarového kódu, vloží ho do
grafiky a prípadne upraví. Finálny návrh dá odsúhlasiť svojmu zákazníkovi.
Výrobca si skontroluje vizuálnu stránku obalu, ale pozornosť nezameriava
na čiarový kód, pretože sa spolieha na
grafika, že ten ho urobil tak, aby bol čitateľný.
Keby sme to zhrnuli, tak môžeme povedať, že jeden sa spolieha na
druhého a nie je jasne zadefinovaná
zodpovednosť.

Elementárne chyby
Na základe prieskumu môžeme povedať, že najčastejším nedostatkom
čiarových kódov je možné veľmi jed-
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noducho predísť. Veľkú väčšinu chýb
je možné odhaliť vizuálne. Stačí poznať základné kvalitatívne parametre.
Niekedy postačuje pozrieť na internete najčastejšie chyby čiarových kódov
a odpoveď je za pár sekúnd k dispozícii
(napr. nedodržaná veľkosť, nedodržaný
svetlý okraj, znehodnotenie v procese
balenia, atď.).

Ako dosiahnuť kvalitu
Existuje niekoľko možností, ako docieliť kvalitu čiarového kódu. V prvom
rade je to o dostatočnom množstve
informácií a vzdelávaní sa. Často sa
chyba stane len z nevedomosti.
O kvalite čiarových kódov a ich vplyve na konečný predaj by mali byť informovaní najmä tí zamestnanci, ktorí
môžu kvalitu ovplyvniť. Najčastejšie sú
to ľudia z marketingových oddelení,
pretože práve oni sa starajú o vizuálnu
stránku obalu a čiarový kód je súčasťou obalu. Marketérov stačí vyškoliť,
aby vedeli správne posúdiť podklady
z grafických štúdií. Nemusia sa z nich
stať odborníci na čiarové kódy.
Pri objednávke grafiky a tlače treba
zadať jasnú požiadavku na kvalitu. Nestačí požiadať o zakomponovanie čiarového kódu do grafiky. Výsledok môže
byť neurčitý. Ak grafik nedisponuje
základnými poznatkami o čiarových
kódoch, nebude vedieť dostatočne
kvalitne úlohu splniť. Preto je potrebné do požiadavky zahrnúť normatívne
dokumenty, ktorými sa má pri svojej
práci riadiť.

Posúdenie kvality
Kvalita čiarového kódu sa posudzuje
kalibrovanými meracími prístrojmi, tzv.
verifikátormi. Takýto prístroj dokáže vy-

hodnotiť veľmi presne, či je čiarový kód
vyhovujúci alebo nie. Okrem toho na
základe vyhodnotených parametrov
je možné urobiť také úpravy v grafike
a tlači, ktoré budú viesť ku zlepšeniu
kvality. Merací prístroj však hodnotí len
kvalitu tlače. Človek, ktorý posudzuje
celkovú kvalitu musí do hodnotenia
zahrnúť aj vizuálne parametre, pretože prístroj ich nemeria. Výstupom verifikácie je štandardizovaný protokol
o kvalite čiarového kódu.
Zoskenovať čiarový kód v najbližších
potravinách nie je tým správnym riešením. Každý skener je iný a ak jeden dokáže kód zoskenovať, druhý ho zoskenovať nemusí. Niektoré skenery majú
zabudované také vlastnosti, ktoré im
umožnia domyslieť si nedokonalé časti
čiarového kódu.

Normatívne dokumenty
Na kvalitu čiarových kódov sa treba
pozerať komplexne a pri jej posudzovaní sa riadiť všetkými normatívnymi
dokumentmi, ktoré sa navzájom dopĺňajú a prelínajú.

•

	Aplikačným štandardom pre oblasť
čiarových kódov EAN sú Všeobecné
špecifikácie GS1 (GS1 General Specifications).
	Vzhľad čiarového kódu upravuje
medzinárodná norma ISO/IEC 15420
– Špecifikácia kódu EAN/UPC.
	Kvalita čiarového kódu sa hodnotí
v súlade s medzinárodnou normou
ISO/IEC 15416 – Kontrola kvality – lineárne čiarové kódy.
	Meracie prístroje, ktorými sa posudzuje kvalita čiarových kódov upravuje medzinárodná norma ISO/IEC
15426-1.

•
•
•

V praxi vidíme, že kvalite čiarových
kódov sa nevenuje príliš veľa pozornosti. Sú však také firmy, ktoré presne
vedia, aký je rozdiel v prevádzkových
nákladoch, keď sa čiarový kód zoskenovať dá a keď sa zoskenovať nedá.
Niektoré firmy po prebraní výrobkov

s nekvalitným čiarovým kódom svojich
dodávateľov upozornia, aby pri ďalšej
zásielke nedostatky odstránili, niektoré firmy takýto tovar ani neprevezmú
a niektoré si dajú požiadavky na kvalitu priamo do obchodných zmlúv. Prístupy sú rôzne, ale vo všetkých prípa-

doch sa na záver tlačí otázka - kto bude
znášať náklady za nekvalitu?

Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

Stav kvality čiarových kódov na Slovensku
... ponúkame aktuálne štatistiky
V obchodnej sieti sme zisťovali stav
kvality čiarových kódov. Zamerali sme
sa predovšetkým na čiarové kódy, ktoré začínajú prefixom 858. Priamo v maloobchodnej prevádzke sme merali a
hodnotili kvalitu čiarových kódov kalibrovaným meracím prístrojom.

nedodržané svetlé okraje alebo príliš
malé čiarové kódy.

Celkovo sme zmerali 822 čiarových
kódov a výsledkom sú tieto zistenia:
343 kódov malo
nevyhovujúcu kvalitu tlače
Výsledky z kontroly kvality sú prístupné cez internetovú službu EANonline,
pričom výsledok hodnotenia daného
výrobku vidí len vlastník EAN kódu
(GTIN).

identifikačných čísel GS1 objaví pri
kontrolovanom výrobku špeciálna
ikona „kód bol verifikovaný“. Po zobrazení detailov výrobku sa ukážu nielen
jeho základné údaje, ale aj nová karta
„Verifikácie čiarového kódu“. Tu sa nachádzajú všetky informácie ohľadom
vykonanej verifikácie (viď obr.):

•
•
•
•

	dátum verifikácie a jej platnosť (1 rok
od dátumu verifikácie)
	obrázky výrobku a čiarového kódu,
na ktorom bola kontrola vykonaná
	hodnotenie kódu prešiel / neprešiel
	vypísané chyby tlače alebo porušené kritéria normy, ktoré boli zistené
počas verifikácie
	a, samozrejme, výsledný protokol
z verifikácie

•

66 čiarových kódov vyhovelo
Najväčším problémom je nedodržaná výška. Až 713 z hodnotených kódov
nemalo dodržanú minimálnu výšku.
Ďalšími problematickými oblasťami sú

Po prihlásení do EANonline sa v časti „Moje čísla“ v zozname pridelených

Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

414 kódov malo vyhovujúcu kvalitu
tlače, ale nevyhovujúcu výšku
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Úspešný DoNT 2011
... pokračujeme v tradícii
Koncom novembra sa uskutočnil tretí ročník konferencie spojenej
s workshopom – Day of New Technologies alebo DoNT 2011, ktorý sa
konal pod záštitou rektorky Žilinskej
univerzity v Žiline, prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. Tak ako pri prvých dvoch

razených do kovu. Zaujímavou bola aj
aplikácia rádiofrekvenčnej identifikácie na identifikáciu zberných nádob
komunálneho odpadu. 17 obcí na Mikulovsku dokáže takýmto spôsobom
presne fakturovať a evidovať odvoz
odpadu.

pre predmetovú ochranu ako rozšírenie perimetrickej ochrany, ktorá funguje na podobnom princípe. Prínosnou
bola aj prezentácia pána Hofmanna,
ktorého spoločnosť sa venuje vývoju
nových RFID tagov aj pre celkom netradičné aplikácie.
Zo strany používateľov sme mali
príležitosť vypočuť si skúsenosti so
systémom riadenia logistiky expedície v SBU-Anorganika v Duslo Šaľa a. s.
a štandardizáciou v krajinách NATO.
Združenie GS1 Slovakia prezentovalo nástroj pre posúdenie rizík, ktoré
prináša RFID s ohľadom na ochranu
súkromia jednotlivca a o e-fakturácii,
o ktorej bližšie informujeme aj v tomto
čísle aktualít.

ročníkoch, aj tento rok bolo nosnou
témou oboznámenie sa s novinkami
v oblasti automatickej identifikácie,
ako aj transfer poznatkov získaných výskumom do praxe a prepojenie podnikateľského prostredia s akademickou
sférou.
DoNT je stretnutie odborníkov ako
z akademického, tak aj podnikateľského prostredia, ktorí sa zaoberajú problematikou automatickej identifikácie a
zberu údajov. Tento rok bol program
bohatý na nové informácie. Z firiem
sa prezentovali naši technickí členovia,
firmy Kodys Slovensko a Gaben s.r.o.
Prezentovali technológiu DPM (Direct
Part Marking), čiže priame označovanie súčiastok alebo trvalé označovanie komponentov. Túto prezentáciu
sprevádzala aj ukážka snímania kódov
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Kolegovia z RFID laboratória v Ostrave prezentovali potenciál nasadenia
RFID v obchodných reťazcoch – víziu
nakupovania a pridaných služieb zákazníkom v budúcnosti. Tiež RF a ID

Záverom môžeme konštatovať, že
stretnutie splnilo svoj účel, všetci
účastníci sa dozvedeli niečo nové a
môžem len odporúčať, aby ste sa ďalšieho ročníka zúčastnili aj Vy.

Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

Elektronická fakturácia vo verejnom sektore
... Slovenské národné fórum pre e-fakturáciu
Dňa 1. 12. 2011 sa na Ministerstve
financií SR v Bratislave uskutočnilo
úvodné stretnutie Slovenského fóra
pre elektronickú fakturáciu. Na stretnutí sa zúčastnili viac ako dve desiatky
zástupcov desiatich orgánov štátnej
správy a šiestich združení (vrátane GS1
Slovakia) z verejného aj súkromného
sektora.

Zúčastnení sa zhodli na tom, že ako
prvá sa musí riešiť základná koncepcia. Riešenia technického charakteru
(typ štandardu, spôsob komunikácie,
použitie elektronického podpisu atď.)
prídu na rad až v ďalších fázach. Avšak
určite bude jednou z prvoradých podmienok doladenie rôznych častí legislatívy s cieľom podporiť elektronickú
fakturáciu a nie ju obmedzovať.

dzali názory, či je vhodnejšie počkať
na nejakú novú smernicu ohľadom
e-fakturácie z Európskej komisie alebo začať riešiť národné riešenie „na
vlastnú päsť“. Dôvodom zdržanlivosti niektorých účastníkov bola obava
z dodatočných nákladov pri zmene
jedného národného štandardu na budúci „európsky formát“. Dôvodmi na
podporu národného štandardu boli

Momentálne vo verejnom sektore
na Slovensku, okrem práve vytvoreného národného fóra, neexistuje žiadna
iniciatíva pre elektronickú fakturáciu.
Naproti tomu v súkromnom sektore
sa e-fakturácia rozbieha. V bankovom
sektore začínajú jednotlivé komerčné
banky vytvárať vlastné proprietárne
štandardy. V oblasti spotrebného tovaru sa bežne používajú štandardy GS1
a to nielen pre e-faktúry, ale napr. aj
e-objednávky, e-dodacie listy apod.
Medzi zúčastnenými sa rozchá-

obavy z toho, aby si každý sektor nezačal riešiť e-fakturáciu po svojom, čo
by v budúcnosti mohlo spôsobiť ešte
väčšie náklady na prepojenie rôznych
systémov pre e-fakturáciu. Avšak vo
všeobecnosti prevážil názor, aby sa
nečakalo na budúce kroky Európskej
komisie, ale aby iniciatíva národného
fóra smerovala k vytvoreniu jednotného národného štandardu.

Národné fórum pre e-fakturáciu
vzniklo z požiadavky Európskeho
multilaterálneho fóra pre e-fakturáciu,
o ktorom sme písali v minulom čísle.
Úlohou národného fóra je koordinovať
aktivity súvisiace so zavádzaním e-fakturácie na Slovensku. Nakoľko Slovensko stojí v tejto oblasti na „zelenej lúke“,
aspoň čo sa týka verejného sektora,
bude musieť najskôr vyriešiť niekoľko
základných otázok.
Ak sa má vo verejnom sektore začať
projekt jednotnej štandardizovanej
e-fakturácie, prvým krokom je súhlas
kompetentného predstaviteľa štátu.
Projekt e-fakturácie sa dotýka predovšetkým DPH, preto jedným z cieľov
fóra je získať aj stanovisko zo strany Daňového úradu vzhľadom na oznámenie Európskej komisie KOM(2010) 695
- ZELENÁ KNIHA o budúcnosti DPH,
Smerom k jednoduchšiemu, odolnejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH.
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Elektronický podpis
Elektronická komunikácia
šetrí čas a peniaze
EAN Slovakia s.r.o.
v spolupráci
s certifikačnou
autoritou Disig, a.s.
poskytuje
nasledovné
produkty:

• zaručený elektronický podpis
pre komunikáciu s orgánmi verejnej
správy

• osobný certifikát

pre elektronický podpis použiteľný
na podpisovanie e-mailov alebo
elektronických faktúr
www.ean.sk, www.disig.sk
kontakt: epodpis@ean.sk

