GS1 eCom
elektronická komunikácia
Globálne štandardy na
elektronickú výmenu
obchodných dokumentov
umožňujú rýchly, účinný
a presný prenos údajov
medzi obchodnými
partnermi.

Čo znamená eCom alebo elektronická komunikácia?
GS1 eCom je skupina štandardov na elektronickú komunikáciu medzi obchodnými partnermi. Pomocou celosvetovo jedinečných identiﬁkačných čísel priradeným výrobkom
(GTIN), lokalitám (GLN) a logistickým jednotkám (SSCC)
umožňujú tieto štandardy zasielanie elektronických správ
medzi informačnými systémami podnikov.

Inými slovami transakcie ako objednávka, faktúra a dodací
list sa vymieňajú pomocou globálnych štandardizovaných
elektronických správ, ktoré počítač dokáže spracovať bez
zásahu človeka. Človek môže dohliadať na proces a kontrolovať ho.

Prečo eCom?
Tam, kde sa obchodné transakcie realizujú pomocou tradičných prostriedkov papiera, faxu a telefónu sa údaje do
informačných systémov zadávajú manuálne. Môžu obsahovať chyby a vkladanie je pomalé, čo spôsobuje zvyšovanie nákladov na prevádzku a transakcie. Pridávajú sa ďalšie
problémy s faxovaním, nečitateľnosťou prijatých dokumentov, problémy s poštou a neistota, či obchodný partner správu dostal alebo nie.
GS1 eCom pomáha zefektívňovať obchodné a logistické
procesy. Znižuje náklady až o 50 % vďaka zrýchleniu procesov, zníženiu poštových nákladov a nižším výskytom chýb.

Zlepšuje vzťahy s obchodnými partnermi - zákazníkmi aj
dodávateľmi.
Vďaka novým obchodným metódam (Just-In-Time JIT, Quick Response QR, atď.) sa neustále zvyšuje objem vymieňaných dokumentov, niekedy je až šesťkrát vyšší ako v minulosti. Tu sa výhody GS1 eCom prejavia najviac.
Použitie štandardizovaných elektronických správ automaticky spracovaných v informačných systémoch znamená
vyhnutie sa zbytočným chybám a nákladom. Toto je základná a okamžitá výhoda takéhoto druhu komunikácie.

Dnes prakticky 100 % dokumentov vzniká v elektronickej podobe.
Prečo ich teda elektronicky neposielať a neprijímať?

Zhrnutie výhod eCom

produktivita a efektívnosť (až o 50 %)
• vyššia
zníženie
na spracovanie dokumentov
• zníženie nákladov
papierových dokladov
• zníženie množstva
počtu
chýb
• jednoduché spracovanie pomocou identiﬁkátorov GS1
• štandardizovaná štruktúra
• lepšia konkurencieschopnosť
• rýchlejšia komunikácia s obchodnými partnermi
• automatické spracovanie obchodných dokumentov
• lepšie riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca
•

predaja lepšou dostupnosťou výrobkov na trhu
• zvýšenie
zlepšenie
manažmentu logistiky
• rýchlejšia odozva
na požiadavky trhu
• zlepšenie vzájomných
obchodných vzťahov
• existencia jednoznačného
dôkazu o doručení
• optimalizovaný prenos informácií
• časová nezávislosť
• zabezpečený prenos informácií
• konkurenčná výhoda pri získavaní
• nových trhov

Dve tváre eCom
V globálnom systéme GS1 existujú dve kategórie štadardov pre elektronickú komunikáciu.

•

GS1 EANCOM - starší ale značne rozšírený štandard,
patriaci do skupiny štandardov označovaných aj ako
EDI. Bol zedeﬁnovaný v 70. - 80. rokoch.

•

GS1 XML - novšia generácia štandardov deﬁnovaná
pomocou XML. Vychádza z odporúčaní UN/CEFACT.

GS1 EANCOM
Je založený na štandarde UN/EDIFACT, ktorý zahŕňa množinu štandardov a odporúčaní pre elektronickú výmenu
údajov (EDI). Správy UN/EDIFACT sú široko deﬁnované
a exituje riziko, že si používatelia môžu odlišne vysvetľovať
princípy a originálne zámery tvorcov správ.

Štandard GS1 EANCOM je podmnožinou správ UN/EDIFACT, s presnými a jasnými deﬁníciami, vysvetlivkami a príkladmi. Umožňuje takto obchodným partnerom vymieňať
si elektronické dokumenty podľa jednoznačne stanovených pravidiel.

Charakteristiky GS1 EANCOM

•
•
•
•
•

je najpoužívanejší EDI štandard pre maloobchod
v Európe
je podmnožinou UN/EDIFACT a je s ním 100 %
kompatibilný
nahrádza lokálne alebo národné štandardy
obsahuje identiﬁkátory GS1 (GTIN, GLN, SSCC) bežné
pre maloobchod
pozostáva z vyše 50 obchodných správ (objednávka,

•
•
•
•

faktúra, dodací list ...)
všetky správy vznikli na základe skutočných potrieb
obchodu
má zabezpečený neustály vývoj podľa požiadaviek
používateľov
má globálnu podporu národnými organizáciami GS1
manuály a príručky pre implementáciu do IT systémov
sú voľne dostupné

GS1 XML
Štandard GS1 XML využíva všetky dobré vlastnosti komunikácie cez internet.
Nenahradzuje GS1 EANCOM a nie je ani jeho konkurenciou.
Hoci bol pôvodne navrhnutý pre inú skupinu používateľov,
v súčasnosti sú oba systémy používané rovnocenne. Iba od
používateľa závisí, ktorý štandard bude používať.
Štandardy GS1 XML sú množinou XML schém, ktoré sa po-

užívajú na vytvorenie dátových dokumentov. Sú nezávislé
od syntaxe. Takéto obchodné správy sú rovnocenné s papierovými obchodnými dokumentmi.
XML schémy možno ľahko a rýchlo pripájať k zabehnutým
informačným systémom, do nových ich možno zakomponovať.

- GS1 eCom štandardy v praxi
GS1 Slovakia poskytuje službu eXite na výmenu elektronických údajov cez svoju dcérsku spoločnosť EAN Slovakia s. r. o.
Služby eXite používa vyše 5000 spoločností. Je lídrom
v oblasti EDI komunikácie v krajinách stredoeurópskeho
regiónu. Vďaka svojim vlastnostiam je systém eXite ponúkaný ako národné EDI riešenie v Rakúsku, Bulharsku, Rusku,
Bielorusku, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Ukrajine, Česku
a od roku 2007 aj na Slovensku.

veľkosklad
dodávateľ

predajca
prepravca

Fakty o systéme eXite

•
•
•
•
•
•
•
•

tvorcom a prevádzkovateľom je GS1 Rakúsko
nahradil pôvodný systém ECODEX, uvedený
do prevádzky v roku 1988
eXite má zastúpenie v 17 krajinách stredoeurópskeho
regiónu a od marca 2007 aj na Slovensku
obsahuje 10 000 evidovaných GLN
spája 9 000 používateľov v 5500 spoločnostiach
má vytvorených 1500 spojení cez brány (gateway)
zaznamenal 30 miliónov prihlásení v roku 2006
prijal a doručil 130 miliónov elektronických
obchodných správ v roku 2006

Vysvetlivky skratiek:
EDI - Electronic Data Interchange
GTIN - Global Trade Item Number
GLN - Global Location Number
SSCC - Serial Shipping Container Code
UN/CEFACT - United Nations Centre for Trade Facilitation
and Electronic Business
UN/EDIFACT - United Nations Electronic Data Interchange
For Administration, Commerce and Transport
XML - eXtensible Markup Language

Bližšie informácie nájdete na stránke www.ean.sk/exite, alebo www.exite-info.at
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