Z času načas sa údaje týkajúce lokačného čísla zmenia. Spoločnosť sa presťahuje na inú adresu, zmení sa jej vlastníctvo, názov, prípadne sa ukončí jej činnosť. Čo treba urobiť?
1) Ak spoločnosť odkúpi iná spoločnosť, lokačné číslo sa musí vrátiť a novej spoločnosti sa môže
prideliť nové lokačné číslo.
2) Ak sa spoločnosť presťahuje na inú adresu, môže používať buď staré lokačné číslo, alebo môže
požiadať o pridelenie nového. Nové lokačné číslo má význam najmä pre porovnávanie štatistických
údajov o výkonnosti starej a novej prevádzky.
3) Ak sa zmení funkčné umiestnenie, ktorému bolo pridelené lokačné číslo, je potrebné tieto zmeny
oznámiť na sekretariáte EAN SLOVAKIA.
4) Ak sa lokačné číslo prestane používať, môže sa znovu prideliť len po konzultácii s EAN SLOVAKIA.

Všetky zmeny týkajúce sa lokačných čísel je potrebné oznámiť sekretariétu EAN SLOVAKIA.

PRÍKLAD PRIDELENIA LOKAČNÉHO ČÍSLA

ROZHODNUTIE
Na základe uvedených údajov v uzatvorenej Zmluve číslo: 1234/1999R medzi Vašou organizáciou
a EAN SLOVAKIA, Vám oznamujeme toto naše rozhodnutie:
Spoločnosti:

A. B. C., spol. s r.o.
Maková 23
010 01 ŽILINA

je v systéme EAN INTERNATIONAL dňa 21. 5. 1999 priradené lokačné číslo (lokačný kód):
8588001385002

EAN - SLOVAKIA, Nanterská 23, 010 08 Žilina, Slovakia, tel.: + 421 89 651 185, fax: + 421 89 651 186, E-mail: inform@ean.sk, www.ean.sk

LOKAČNÉ ČÍSLA EAN; Zostavila: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA; Grafická úprava, foto a sadzba: Výtvarná agentúra A1 Žilina; Tlač: Expresprint Žilina; ©1999

ZMENY

Veľke sumy peňažných prostriedkov sa jednoducho strácajú len vďaka nesprávnemu doručeniu zásielky. Preto EAN International vyvinul „lokačné číslo“, ktoré
sa používa na označenie miesta.

LOKAČNÉ ČÍSLA EAN

APLIKAČNÉ IDENTIFIKÁTORY TÝKAJÚCE SA UMIESTNENIA

Lokačné číslo EAN je jednoduchším vyjadrením adresy, s ktorým môže rýchlo a efektívne pracovať človek aj
prístroj.
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Lokačné číslo je trinásťmiestny kód, ktorým môžeme jednoznačne identifikovať:
1. PRÁVNE SUBJEKTY - spoločnosti, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu (napr. firo
l
s
my,
sesterské
spoločnosti, divízie ...)
čí
é
n
2. FYZICKÉ UMIESTNENIE- určité miesto v budove (napr. brána veľkoobchodu, regál ...)
č
loka 3. FUNKČNÉ UMIESTNENIE - oddelenie v rámci právnej jednotky (napr. učtáreň)
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LOKAČNÉ ČÍSLO
PODĽA PRAVIDIEL EAN SLOVAKIA

KONTROLNÁ
ČÍSLICA

EAN SLOVAKIA prideľuje jedno lokačné číslo každému členovi s prvým rozhodnutím o používaní kódov EAN. Ďalšie
lokačné čísla pridelíme na základe písomnej žiadosti, v ktorej je potrebné uviesť adresu, alebo popis miesta, ktoré
bude lokačným číslom označené.

ČO JE OBSIAHNUTÉ V LOKAČNOM ČÍSLE EAN?
V lokačnom čísle sú obsiahnuté všetky informácie potrebné pre elektronickú výmenu údajov:
* Krajina * Názov spoločnosti * Adresa * Telefónne a faxové číslo * Osoba, ktorú môžete v prípade potreby
kontaktovať * Číslo úctu * IČO/DIČ
ABC, s.r.o.
Databáza >

VYUŽITIE
1) PREPRAVA: Pri preprave zásielky, najmä cez viacerých prepravcov sa môžu vyskytnúť chyby a zásielka je doručená na nesprávne miesto. Ak je na zásielke umiestnené lokačné číslo formou čiarového kódu, jeho zosnímaním
sa dá presne určiť miesto doručenia.

Štruktúra lokačného čísla

Lokačné číslo
8581234567009 >

AI (410) Lokačné číslo príjemcu
AI (411) Lokačné číslo fakturovaného príjemcu
AI (412) Lokačné číslo dodávateľa
AI (413) Lokačné číslo konečného príjemcu
AI (114) Lokačné číslo miesta, kde sa jednotka nachádza

Maková 23, 010 01 Žilina
IČO: 1234567
DIČ: 12345678/1111
Tel.: 089/65 11 85
Fax: 089/65 11 86
Kontakty: Ing. Pavol Mrkva
číslo účtu: 55112233/0100

Lokačné číslo môžeme transformovať do čiarového kódu EAN-128 pomocou aplikačných identifikátorov (AI) a tieto
umiestniť priamo na prepravnú jednotku formou etikety EAN.

2) ELEKTRONICKÁ VÝMENA ÚDAJOV (EDI): V elektronickej komunikácii sa namiesto adresy používa len lokačné
číslo, ktoré urýchľuje rutinnú prácu a znižuje množstvo možných chýb. EDI sa riadi normami UN/EDIFACT a ISO
6523.

LOKAČNÉ ČÍSLA EAN

APLIKAČNÉ IDENTIFIKÁTORY TÝKAJÚCE SA UMIESTNENIA

Lokačné číslo EAN je jednoduchším vyjadrením adresy, s ktorým môže rýchlo a efektívne pracovať človek aj
prístroj.

N?
A
E

e
Čo j

Lokačné číslo je trinásťmiestny kód, ktorým môžeme jednoznačne identifikovať:
1. PRÁVNE SUBJEKTY - spoločnosti, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu (napr. firo
l
s
my,
sesterské
spoločnosti, divízie ...)
čí
é
n
2. FYZICKÉ UMIESTNENIE- určité miesto v budove (napr. brána veľkoobchodu, regál ...)
č
loka 3. FUNKČNÉ UMIESTNENIE - oddelenie v rámci právnej jednotky (napr. učtáreň)

858

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

K

PREFIX
SLOVENSKA

LOKAČNÉ ČÍSLO
PODĽA PRAVIDIEL EAN SLOVAKIA

KONTROLNÁ
ČÍSLICA

EAN SLOVAKIA prideľuje jedno lokačné číslo každému členovi s prvým rozhodnutím o používaní kódov EAN. Ďalšie
lokačné čísla pridelíme na základe písomnej žiadosti, v ktorej je potrebné uviesť adresu, alebo popis miesta, ktoré
bude lokačným číslom označené.

ČO JE OBSIAHNUTÉ V LOKAČNOM ČÍSLE EAN?
V lokačnom čísle sú obsiahnuté všetky informácie potrebné pre elektronickú výmenu údajov:
* Krajina * Názov spoločnosti * Adresa * Telefónne a faxové číslo * Osoba, ktorú môžete v prípade potreby
kontaktovať * Číslo úctu * IČO/DIČ
ABC, s.r.o.
Databáza >

VYUŽITIE
1) PREPRAVA: Pri preprave zásielky, najmä cez viacerých prepravcov sa môžu vyskytnúť chyby a zásielka je doručená na nesprávne miesto. Ak je na zásielke umiestnené lokačné číslo formou čiarového kódu, jeho zosnímaním
sa dá presne určiť miesto doručenia.

Štruktúra lokačného čísla

Lokačné číslo
8581234567009 >

AI (410) Lokačné číslo príjemcu
AI (411) Lokačné číslo fakturovaného príjemcu
AI (412) Lokačné číslo dodávateľa
AI (413) Lokačné číslo konečného príjemcu
AI (114) Lokačné číslo miesta, kde sa jednotka nachádza

Maková 23, 010 01 Žilina
IČO: 1234567
DIČ: 12345678/1111
Tel.: 089/65 11 85
Fax: 089/65 11 86
Kontakty: Ing. Pavol Mrkva
číslo účtu: 55112233/0100

Lokačné číslo môžeme transformovať do čiarového kódu EAN-128 pomocou aplikačných identifikátorov (AI) a tieto
umiestniť priamo na prepravnú jednotku formou etikety EAN.

2) ELEKTRONICKÁ VÝMENA ÚDAJOV (EDI): V elektronickej komunikácii sa namiesto adresy používa len lokačné
číslo, ktoré urýchľuje rutinnú prácu a znižuje množstvo možných chýb. EDI sa riadi normami UN/EDIFACT a ISO
6523.

Z času načas sa údaje týkajúce lokačného čísla zmenia. Spoločnosť sa presťahuje na inú adresu, zmení sa jej vlastníctvo, názov, prípadne sa ukončí jej činnosť. Čo treba urobiť?
1) Ak spoločnosť odkúpi iná spoločnosť, lokačné číslo sa musí vrátiť a novej spoločnosti sa môže
prideliť nové lokačné číslo.
2) Ak sa spoločnosť presťahuje na inú adresu, môže používať buď staré lokačné číslo, alebo môže
požiadať o pridelenie nového. Nové lokačné číslo má význam najmä pre porovnávanie štatistických
údajov o výkonnosti starej a novej prevádzky.
3) Ak sa zmení funkčné umiestnenie, ktorému bolo pridelené lokačné číslo, je potrebné tieto zmeny
oznámiť na sekretariáte EAN SLOVAKIA.
4) Ak sa lokačné číslo prestane používať, môže sa znovu prideliť len po konzultácii s EAN SLOVAKIA.

Všetky zmeny týkajúce sa lokačných čísel je potrebné oznámiť sekretariétu EAN SLOVAKIA.

PRÍKLAD PRIDELENIA LOKAČNÉHO ČÍSLA

ROZHODNUTIE
Na základe uvedených údajov v uzatvorenej Zmluve číslo: 1234/1999R medzi Vašou organizáciou
a EAN SLOVAKIA, Vám oznamujeme toto naše rozhodnutie:
Spoločnosti:

A. B. C., spol. s r.o.
Maková 23
010 01 ŽILINA

je v systéme EAN INTERNATIONAL dňa 21. 5. 1999 priradené lokačné číslo (lokačný kód):
8588001385002

EAN - SLOVAKIA, Nanterská 23, 010 08 Žilina, Slovakia, tel.: + 421 89 651 185, fax: + 421 89 651 186, E-mail: inform@ean.sk, www.ean.sk

LOKAČNÉ ČÍSLA EAN; Zostavila: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA; Grafická úprava, foto a sadzba: Výtvarná agentúra A1 Žilina; Tlač: Expresprint Žilina; ©1999

ZMENY

Veľke sumy peňažných prostriedkov sa jednoducho strácajú len vďaka nesprávnemu doručeniu zásielky. Preto EAN International vyvinul „lokačné číslo“, ktoré
sa používa na označenie miesta.

