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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
1. júna 2013 uplynie dvadsať rokov odvtedy, ako predseda Správy štátnych hmotných rezerv, pán Peter Ryška, rozhodnutím predsedu založil Národné centrum EAN Slovakia, rozpočtovú organizáciu v kapitole rozpočtu SŠHR SR. Toto bol prvý krok k tomu, aby sa
Slovensko mohlo stať plnoprávnym členom medzinárodnej organizácie EAN International, nakoľko Česko sa stalo nástupníckym členom po Československu. Bol to začiatok vyjednávania o rozdelení majetku a hlavne dokumentov Centra správy systému EAN, ktorý bol súčasťou Federálnej správy štátnych hmotných rezerv ČSFR so sídlom v Prahe. Od toho dátumu sa začalo vyjednávanie s bruselskou centrálou o schvaľovaní štatútu národnej organizácie a o vzájomných právach a povinnostiach medzi nástupníckou organizáciou v Česku a novovzniknutou organizáciou na Slovensku. Po mnohých rokovaniach predsedov správ hmotných rezerv oboch
republík p. Petra Ryšku a Dušana Štraucha , riaditeľov národných organizácií p. Jaroslava Martinica a Miroslava Štaffena a konzultáciách s EAN International v Bruseli sa schválila dohoda medzi oboma stranami. Výsledok dohody sa dá zhrnúť do niekoľkých bodov:

•
•
•
•

Československý prefix 859 zostane nástupníckej organizácii CSS EAN v Česku, Slovensko dostane nový prefix.
Slovenské firmy budú používať prefix 859 do konca roku 1995 alebo dovtedy, kým neminú zásoby obalov.
Vstupný poplatok do EAN International vo výške 500 000 belgických frankov sa zaplatí tak, že Česko aj Slovensko zaplatia polovicu.
Ročný poplatok za rok 1993 – 1994 zaplatí CSS EAN napriek tomu, že slovenské firmy budú platiť ročný príspevok v roku 1994
slovenskej organizácii.

Takto vyzerali prvé dni našej organizácie. Bolo to obdobie budovania mnohých národných inštitúcii, ktoré predtým existovali iba
na federálnej úrovni. Bolo to obdobie, keď sa mnohé veci dali vybaviť vďaka ochote úradníkov za deň. Teraz by to trvalo mesiace,
možno roky.
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GS1 DataBar mení spôsob predaja čerstvých potravín
... predstavili sme nový čiarový kód slovenským firmám
GS1 DataBar je lineárny čiarový
kód, do ktorého je možné zakódovať celosvetovo jedinečné identifikačné číslo, hmotnosť produktu a
dátum minimálnej trvanlivosti. Tento typ čiarového kódu má nahradiť
kódy s prefixami 27 a 29.
Koncom minulého roka sme
v spolupráci s COOP Jednota Slovensko začali analyzovať možnosti
používania čiarového kódu GS1 DataBar na Slovensku. Na jednej strane
boli technické možnosti a na druhej prínos pre výrobcov, obchodníkov a samozrejme konečných spotrebiteľov.
Zistenia sme prezentovali výrobcom a obchodníkom na jednej
z najznámejších konferencií venovanej problematike maloobchodu
INTRACO.
GS1 DataBar u obchodníka
GS1 DataBar je lineárny čiarový
kód, ktorý sa číta skenermi používanými v maloobchode. Skener, pokiaľ

má zabudovanú možnosť snímať
kód GS1 DataBar, nebude mať túto
možnosť primárne povolenú. Preto
je potrebné nastaviť skener tak, aby
kód snímal.
Ďalšou, oveľa náročnejšou záležitosťou je nastavenie informačného systému. Do kódu GS1 DataBar sa informácie kódujú pomocou
tzv. aplikačných identifikátorov (rovnako ako pri značení paliet kódom
GS1-128). To znamená, že pokladničný systém musí mať schopnosť
spracovať dáta zakódované do aplikačných identifikátorov, čo sa dnes
bežne nerobí.
GS1 DataBar u výrobcu
Kód GS1 DataBar má význam pre
výrobky s veľmi krátkou dobou minimálnej trvanlivosti, ktoré sa značia
priamo u výrobcu termotransferovou tlačou. Rovnako vo výrobe musí
byť možnosť zakódovať údaje do
čiarového kódu pomocou aplikačných identifikátorov a termotrans-

Súčasný spôsob značenia čiarovým kódom EAN,
ktorý je platný len na území SR

ferová tlačiareň musí mať možnosť
tlačiť kód GS1 DataBar vo verzii Expanded a Expanded Stacked (rozšírený a rozšírený stohovaný kód GS1
DataBar).
Vo výrobe to znamená aj to, že
každý jeden výrobok musí mať pridelené štandardné EAN číslo (tzv.
GTIN), ktoré nahradí kód s prefixom
27 alebo 29. Na termotransferovej
tlačiarni sa potom zakóduje GTIN,
dátum minimálnej trvanlivosti a ak
je výrobok s premenlivou hmotnosťou, potom aj skutočná hmotnosť.
GS1 DataBar pre spotrebiteľa
Informácie zakódované do čiarového kódu sa budú využívať na
ochranu spotrebiteľa. Informačný
systém obchodníka je nastavený
tak, aby nedovolil predať výrobok
po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.
Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

Celosvetovo jedinečné značenie
rozšíreným stohovaným kódom GS1 DataBar
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EDI okienko
... Metro zavádza kód SSCC

Vo februári 2013 predstavila spoločnosť METRO Cash & Carry SR svojim dodávateľom zámer využívať pri
dodaní tovaru kód SSCC podľa štandardu GS1 tak na paletách, ako aj
v EDI správach, konkrétne v dodacích listoch/avízach dodávky. Do
konca roka 2013 majú na tento systém nabehnúť všetci tí dodávatelia, ktorí robia dodávky priamo na
jednotlivé pobočky, resp. všetky tie
firmy, ktoré nedodávajú cez crossdocking v centrálnych skladoch
poskytovateľa logistických služieb.
METRO vďake tejto zmene očakáva
zrýchlenie príjmu a naskladnenia a
naskladnení o viac než 30 %.

Čo to znamená pre dotknutých
dodávateľov? V prvom rade musia
mať nástroj na vygenerovanie číselného kódu SSCC. Tento, pre každú paletu jedinečný kód sa uvedie
v podobe čiarového kódu na palete.
Zároveň sa v číselnej podobe uvedie v elektronickom dodacom liste.
Tu sa tiež rozpíše podrobné zloženie
palety, teda počty jednotlivých výrobkov na palete a k nim prislúchajúce číslo šarže a dátum exspirácie,
resp. dátum minimálnej trvanlivosti. Pri príjme tovaru načíta pracovník
kód SSCC a celá paleta sa tým naskladní automaticky. V prípade, že
dodávateľ zašle korektné dáta, potom je prínosom 100 % presnosť pri
samotnom zavádzaní tovaru do systému.
Nakoľko pravidlo znie, že ku každej objednávke sa tvorí samostatný
dodací list, existujú viaceré kombinácie výskytu SSCC kódu v dodacích
listoch. Najjednoduchší prípad je,
keď sa objednávka „zmestí“ na jednu
paletu, a teda v dodacom liste sa nachádza len jeden kód SSCC. Potom
môže nastať prípad, keď jedna objednávka je na viacerých paletách a
teda v dodacom liste bude viacero
SSCC kódov. Poslednou možnosťou

je prípad, kedy dodávateľ je schopný viacero objednávok naskladať na
jednu paletu. Potom sa rovnaký kód
SSCC bude nachádzať vo viacerých
elektronických dodacích listoch.
Viac informácií o samotnom kóde
SSCC, jeho tvorbe a zložení nájdete na našej stránke v sekcii „Čiarové kódy – Typy čiarových kódov –
Pre logistiku“, poprípade v brožúre
„Európska paletová etiketa“ v sekcii „Služby – Publikácie – Brožúry a
Štandardy“.
Martin Beňo
beno@gs1sk.org

Príklad paletovej etikety pre Metro.
Ak máte iné paletové etikety a na nich
kód SSCC, etikety nemusíte prerábať.

Metro skenuje čiarový kód paletového balenia
... požaduje len čiarový kód GS1-128 s identifikačným číslom palety
Skenovanie bez pochýb zefektívňuje také procesy, akými sú napríklad naskladňovanie alebo vyskladňovanie. Práve z tohto dôvodu vznikol v roku 1989 celosvetový štandard značenia paletových balení. Niektorí obchodníci u nás
už dlhšie požadujú značenie paliet, aby im pomohlo k bezchybnému naskladňovaniu. Ďalším v poradí, ktorý plánuje využívať čiarové kódy na paletových baleniach, je spoločnosť Metro.
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Na základe požiadavky spoločnosti Metro sa má na palete objaviť jediný čiarový kód, do ktorého je zakódované
identifikačné číslo palety, tzv. kód SSCC (Sériové číslo prepravnej jednotky - Serial Shipping Container Code). Kód
SSCC je 18-miestne číslo, pričom každá jedna paleta musí mať pridelené svoje vlastné identifikačné číslo.
Ako zostaviť identifikačné číslo
Identifikačné číslo – kód SSCC sa skladá zo štyroch častí, ako je znázornené v štruktúre kódu.
Štruktúra kódu SSCC
1. Indikátor balenia
Kód SSCC
Prvou číslicou kódu SSCC je tzv.
Aplikačný
Indikátor
GS1 prefix firmy
sériové číslo prepravnej kontrolná
identifikátor
„indikátor balenia“. Na tejto pozícii
balenia
jednotky
číslica
GS1 Prefix
prefix firmy
sa uvádza číslica 0 – 9. Úlohou indi(00)
1
858
VVV
0000000000
K
(00)
1
858
VVVV
000000000
K
kátora balenia je rozšíriť množstvo
(00)
1
858
VVVVV
00000000
K
číselných kombinácií. Ak len začína(00)
1
858
VVVVVV
0000000
K
te číslovať, potom začnete s indiká(00)
1
858
VVVVVVV
000000
K
torom balenia 0.
2. GS1 prefix firmy
Základom identifikačného čísla – kódu SSCC je tzv. GS1
prefix firmy. Na rozhodnutí o pridelených číslach je uvedený aj GS1 prefix firmy. Je to tá časť kódu, ktorá je fixne daná našou organizáciou a používateľ nemení žiadnu
z týchto číslic. GS1 prefix firmy má 6 – 10 miest v závislosti od toho, aký veľký rozsah má firma pridelený. (Poznámka: Firma, ktorá má pridelené len GLN kódy, nemá pridelený GS1 prefix firmy).
GS1 prefix firmy nájdete na dokumente „rozhodnutie“,
ktorým sme vašej firme pridelili EAN kódy. Prípadne si ho
môžete vyhľadať v službe GEPIR na www.gs1sk.org / čiarové kódy / komu patrí tento kód. Stačí, keď v časti „vyhľadávanie podľa čiarového kódu (GTIN)“ zadáte EAN kód jedného vášho výrobku. Kliknutím na „vyhľadaj“ GEPIR nájde
informácie prislúchajúce k EAN kódu. GS1 prefix firmy
nájdete pod skratkou GCP.
3. S ériové číslo prepravnej jednotky
Sérové číslo prepravnej jednotky sa prideľuje postupne od 1 každej jednej palete. Keď v tejto časti čísla dosiahnete maximálnu hodnotu pri danej dĺžke GS1 prefixu firmy, potom zmeníte indikátor balenia na 1 a sériové číslo
prideľujete opäť od 0.
4. Kontrolná číslica
Všetky identifikačné čísla v systéme GS1 majú povinnú kontrolnú číslicu, aby generovanie a skenovanie prebehlo
v poriadku. Kontrolnú číslicu počíta softvér automaticky, ale preveriť si ju môžete na našej stránke www.gs1sk.org
/ čiarové kódy / kontrolná číslica / on-line výpočet.
Ako vytvoriť čiarový kód
Keď poznáte štruktúru čísla, potrebujete ho vytvoriť formou čiarového kódu. Na to je potrebný softvér, ktorý
podporuje tzv. aplikačné identifikátory. Kód SSCC je vlastne čiarový kód GS1-128 (EAN-128) s aplikačným identifikátorom (00).
Technické požiadavky na čiarový kód GS1-128
Čiarový kód GS1-128 na paletovom štítku má mať šírku najužšej čiary v rozmedzí 0,495 mm – 0,940 mm. Výška
čiar má byť 31,75 mm.
Príklad:
Firma má pridelený rozsah EAN kódov 858 800123 001k - 858 800123 999k. GS1 prefix firmy je 858800123.
Prvý kód SSCC bude (00) 0 858 800123 0000000 k. Následne sa bude meniť len sériové číslo prepravnej jednotky
od 0000001 do 9999999.

Marianna Revallová, revallova@gs1sk.org
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40 R OKOV

GLOBÁLNEHO JAZYKA OBCHODU

1973

1983

1990

Predstavitelia amerického

Ku GS1 štandardom pre obchodné

Organizácie UCC (americký správca

potravinárskeho priemyslu vybrali

jednotky pribudol štandard ITF-14 pre

kódov) a EAN International podpisujú

jednotný štandard pre identifikáciu

veľkoobchodný predaj.

dohodu o spolupráci pri správe

výrobkov, 12-miestny čiarový kód UPC.
Tento čiarový kód sa stále používa.

štandardov. Podpísaním tejto dohody
Československo sa stalo členom
organizácie EAN. Vláda ČSSR prijala

1974
26. júna je v obchode v americkom štáte
Ohio po prvýkrát zosnímaný čiarový kód

má GS1 zastúpenie v 45 krajinách sveta.

Uznesenie o zavedení označovania

1993

tovaru čiarovým kódom EAN na obaloch

Je založené Národné centrum EAN

výrobkov, ktoré sú určené na export.

z balenia žuvačiek.

Slovakia so sídlom v Žiline, predchodca
dnešnej GS1 Slovakia. Centrum preberá
správu systému čiarových kódov na

1989
1976

GS1 štandardy sa zavedením čiarového

Pôvodný UPC kód výrobcovia a

kódu GS1-128 začínajú používať na

obchodníci upravili na 13-miestny EAN
(European Article Number), tým zvýšili
kapacitu čísel a umožnili rozšírenie

prepravných baleniach. Do týchto

1994

čiarových kódov je pomocou tzv.

Firma Václav a Ježo, s.r.o. je prvou firmou,

aplikačných identifikátorov možné

čiarového kódu do celého sveta.

zakódovať ďalšie údaje.

1977

GS1 publikuje prvú verziu manuálu pre

Dvanásť obchodných a výrobných
spoločností z dvanástich európskych

území Slovenska, má 186 členov.

ktorej boli pridelené čiarové kódy
s prefixom 858.

EANCOM, medzinárodného štandardu
pre elektronickú výmenu údajov (EDI).

štátov založilo medzinárodnú

1995
GS1 rozširuje používanie štandardov do
oblasti zdravotníctva.
Národné centrum EAN Slovakia sa mení

organizáciu EAN International

na združenie EAN Slovakia.

(v súčasnosti GS1).

OSLAVUJEME 40 ROKOV GLOBÁLNEHO JAZYKA OBCHODU

1973

1974

1983

1989

1996
Vzniká SC31, technická komisia ISO,
čo je významný krok k medzinárodnej
spolupráci pri vývoji a používaní nových
štandardov. EAN Slovakia sa členom

Verejnosti sme predstavili logo

V spolupráci s obchodnou sieťou COOP

Vyrobené na Slovensku, ktoré pomáha

sme uskutočnili rozsiahly prieskum,

spotrebiteľom rozlíšiť slovenské výrobky

ktorého cieľom bolo zistiť vplyv

od ostatných. V súčasnosti ho používa

kvality čiarového kódu na predaj pri

324 spoločností.

maloobchodných pokladniach.
Spustili sme službu EANonline, ktorá

tejto komisie stáva v roku 1997.

zjednodušuje komunikáciu s členmi

2004
1999

GS1 publikuje štandardy pre
elektronické správy a prvý štandard pre

Na Massachussetskej technickej

RFID.

univerzite je založené Auto-ID

združenia a umožňuje im viesť si
evidenciu pridelených čiarových kódov.

centrum, miesto zrodu elektronického

Spustenie Globálnej siete pre

2010

produktového kódu.

synchronizáciu produktových údajov,

Predstavili sme aplikáciu SkenTo, ktorá

ktorá umožňuje výmenu aktuálnych

na základe čiarového kódu zosnímaného

informácií.

mobilným telefónom zobrazuje údaje o

Sú schválené špecifikácie pre čiarový
kód GS1 DataBar.

Združenie EAN Slovakia zmenilo názov

výrobkoch z piatich rôznych databáz.

na GS1 Slovakia a zaviedlo systém

2000

manažérstva kvality ISO 9001:2000

Začiatkom nového tisícročia má

s cieľom neustále zlepšovať svoje

organizácia GS1 zastúpenie v 90

činnosti a zvyšovať spokojnosť členov.

krajinách.

2007
2002

Organizácia GS1 a Svetová colná

Začiatok GSMP - globálneho fóra pre

organizácia podpisujú dohodu o

členov GS1, ktoré je určené na diskusiu

spolupráci, zameranú na spoločné

a tvorbu nových riešení založených na

hľadanie riešení pre boj proti falšovaniu

štandardoch.

a autorskému pirátstvu.

2003

2009

GS1 vytvorilo EPCglobal a vyvíja

Vybudovali sme Laboratórium pre

štandardy pre rádiofrekvenčnú

automatickú identifikáciu tovaru a

identifikáciu.

služieb ako priestor, kde verejnosti

Je schválená symbolika GS1 DataMatrix
- prvý dvojrozmerný čiarový kód prijatý

2011
GS1 rozširuje ponuku štandardov o
dvojrozmerný GS1 QR kód.

2013
Organizácia GS1, zastúpená v 111
krajinách sveta oslavuje 40 rokov
čiarového kódu – globálneho jazyka
obchodu.

GS1 Slovakia oslavuje 20 rokov
čiarového kódu na Slovensku.

predstavujeme kľúčové štandardy GS1 a
technológie automatickej identifikácie.

organizáciou GS1.

DVADSAŤ ROKOV ČIAROVÉHO KÓDU NA SLOVENSKU

1995

2002

2005

2013

Dvadsať rokov čiarového kódu na Slovensku
... ako sme začínali
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História čiarového kódu na Slovensku, vtedy ešte Československu,
sa začala písať v roku 1983. V tomto roku vláda ČSSR prijala Uznesenie o zavedení označovania tovaru
čiarovým kódom EAN na výrobkoch
určených pre vývoz a Československá socialistická republika sa stala
členom medzinárodnej organizácie
EAN International. Spomedzi krajín
tzv. Východného bloku sa ako prvá
stala členom Juhoslávia, ČSSR vstúpilo do organizácie zároveň s Maďarskom koncom roka 1983.

Ďalším faktorom, ktorý nehral
v prospech zavedenia čiarového
kódu na území ČSSR bol fakt, že
ceny produktov boli na celom území republiky centrálne stanovené
a tým pádom rovnaké. Neexistovala teda potreba rozlišovať a teda
ani identifikovať v rámci tovarových
skupín, resp. sledovať predaj.
Do roku 1984 sa tovar určený pre
export označoval čiarovými kódmi
odberateľov, tí dodali kotúče samolepiacich etikiet, ktoré sa aplikovali
na výrobky.
Po roku 1984 používali čiarové
kódy s prefixom 859 (ktorý sa aj v súčasnosti používa pre výrobky označené v Českej republike) podniky
zahraničného obchodu hlavne na
cukrovinkách, zeleninových konzervách a mäsových výrobkoch.

Správa systému čiarových kódov
spadala najskôr pod Ministerstvo
zahraničného obchodu, neskôr túto
funkciu prevzala Správa štátnych
hmotných rezerv, keďže do jej kompetencií patrilo okrem iného skladovanie materiálov, rozvoj obalov a
skladovania a čiarový kód sa vnímal
ako súčasť obalov.
Tempo zavedenia čiarového kódu
do praxe bolo spočiatku pomalé. Už
len zaobstaranie zariadení na výrobu filmových predlôh v roku 1984
pre tlač čiarových kódov a kontrolu kvality bol pomerne komplikovaný proces, ktorý zahŕňal okrem iného
aj schválenie a získanie devízových
prostriedkov od štátnej plánovacej
komisie, výber vhodného zariadenia
a nadviazania kontaktu so zahraničím
prostredníctvom príslušného podniku zahraničného obchodu a nakoniec dovoz a spustenie do prevádzky.

Po roku 1989 nabralo postupné
používanie čiarových kódov rýchlejšie otáčky, čo súviselo so vznikom
nových obchodov s potravinárskym
tovarom. Napríklad Supermarket Sip,
čo bola španielska firma, najímala
študentov, ktorí každú noc lepili na
doposiaľ neoznačený tovar štítky s
čiarovými kódmi, aby sa nasledujúci deň mohol predávať už označený.
Po rozdelení republiky funkciu
správy systému čiarových kódov
prevzalo na krátku dobu Centrum
správy systému EAN pre ČR a SR a
v roku 1993 vzniklo Národné centrum EAN Slovakia, ktoré sa stalo
členom organizácie EAN International a začalo prideľovať slovenským
výrobkom čiarové kódy s prefixom
858. Sídlom centra sa stala Žilina.
Na začiatku, keď sa rozpadali štátne podniky, bolo percento označovaných výrobkov nízke.

S príchodom zahraničných spoločností (K-Mart, Billa atď.), ktoré priniesli požiadavky na označovanie a
snímanie sa čiarový kód na výrobkoch stal pomerne bežnou záležitosťou.
Národné centrum EAN Slovakia
sa v roku 1995 zmenilo z rozpočtovej organizácie na neziskové združenie EAN Slovakia a to sa v roku 2004
premenovalo na GS1 Slovakia podľa uznesenia Valného zhromaždenia
GS1 AISBL.
Od začiatku fungovania združenia
sa snažíme členom poskytovať všetky služby a produkty, ktoré považujeme sa kľúčové a užitočné pre slovenských podnikateľov a ktoré zároveň odrážajú vývoj štandardov vo
svete.
Okruh činností združenia je v súčasnosti pomerne široký. Okrem
správy systému čiarových kódov pre
Slovenskú republiku sa zaoberáme
aj organizáciou školení pre používateľov, verifikujeme kvalitu čiarových
kódov, tlačíme štítky na označovanie tovaru, vydávame a pravidelne
aktualizujeme informačné materiály, publikujeme v médiách. S ďalšími
našimi aktivitami sa môžete zoznámiť v predchádzajúcich číslach aktualít, ktoré sa v elektronickej podobe nachádzajú na webovej stránke
www.gs1sk.org. Tam nájdete aj ďalšie informácie o združení.



Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

GS1 v kocke
... fakty a čísla
Pri príležitosti 40. výročia organizácie GS1 by sme vám radi priblížili
GS1 systém, dôležité fakty a možné
prínosy, ktoré môžu spoločnosti dosiahnuť používaním štandardov GS1
pre identifikáciu výrobkov a služieb.

•	GS1 je medzinárodná nezisková orga-

nizácia, ktorá sa venuje tvorbe a údržbe globálnych štandardov a riešení za
účelom zlepšenia efektivity a viditeľnosti v dodávateľsko-odberateľskom
reťazci po celom svete a naprieč odvetviami.
	GS1 je najrozšírenejší systém štandardov pre distribučné reťazce na svete.
	GS1 sídli v Belgicku.
	GS1 má takmer dva milióny používateľov (výrobcov a obchodníkov).
	Systém GS1 štandardov sa používa
v 150 krajinách sveta.
	GS1 má viac ako 110 členských organizácií.

•
•
•
•
•

 ystém GS1 prináša svojim použíS
vateľom merateľné prínosy:
	o 3,5 percenta vyššia presnosť faktúr
u výrobcov,
	o 21 percent kratšie dodacie lehoty
pre veľkosklady,
	o 42 percent nižšie náklady na distribučné centrá,
	o 32 percent znížený nedostatok tovaru u maloobchodníkov.
Jednoznačná a presná identifikácia tovaru a služieb prináša výhody výrobcom
a obchodníkom každej veľkosti. Identifikácia je ale dôležitá aj v iných oblastiach
ako je obchod.

•
•
•

predpoklad ušetrenia ešte ďalších 200
miliónov.
	Nemecké spoločnosti využívajúce
eCom odhadujú úsporu 16 € na každú vystavenú elektronickú faktúru.
	Používanie elektronickej fakturácie zachráni len vo Švédsku ročne 10 000
stromov.

•
•

GS1 Databar:
	Obchodná sieť so 100 predajňami dokáže pri identifikácii mäsových výrobkov kódom GS1 DataBar znížiť ročné operačné náklady
o 4,5 milióna dolárov.

•

GS1 v zdravotníctve:
	V USA je ročne viac ako 1,3 milióna obyvateľov obeťou zdravotníckeho omylu pre nedostatočnú
alebo chybnú identifikáciu.

•

Každá spoločnosť, bez ohľadu
na zameranie, musí komunikovať
s partnermi, kontrolovať si majetok,
identifikovať a označovať výrobky, služby, partnerov a zákazníkov.
Štandardy GS1 sú otvorené, takže sa
dajú použiť takmer všade a za každých podmienok. Stačí mať jasne
definovanú potrebu a k tomu upra-

vený systém. Používateľmi systému
GS1 sú nielen firmy s jednoduchými
skladovými systémami a jednou tlačiarňou na kódy, ale aj nadnárodné
spoločnosti s tisíckami partnerov a
zložitými ERP systémami.
Systém GS1 existuje už dlhé roky
a má milióny používateľov. Súčasný
rozvoj mobilného obchodu a nárast
počtu aplikácií používajúcich čiarové kódy ukazujú, že organizácia GS1
má stále svoje miesto na trhu a vie
priniesť hodnoty aj pre moderných
zákazníkov. Tak, ako sa svet za posledných 40 rokov veľmi zmenil, aj
organizácia GS1 prešla od jednoduchých štandardov na identifikáciu,
cez elektronickú komunikáciu, dátové katalógy, rádiofrekvenčnú identifikáciu až po súčasné mobilné technológie. Zmena a vývoj v technológiách ale neovplyvnil jedno, cieľom
organizácie GS1 vždy bolo a stále
bude prinášať úsporu, vyššiu efektivitu a zjednodušenie procesov pre
všetkých členov, bez ohľadu na odvetvie.



Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

•

GS1 eCom:
	Používanie elektronickej výmeny údajov alebo EDI šetrí potravinárskemu
sektoru vo Veľkej Británii ročne 650 miliónov libier. Pri plnom nasadení EDI je

•
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GS1 Source
... digitálne informácie o výrobkoch pre konečného spotrebiteľa
Digitálny svet sa mení neuveriteľne rýchlo, preto organizácia GS1 vyvíja globálne úsilie, aby všetky strany zúčastnené v dodávateľsko-odberateľskom reťazci držali krok s týmito zmenami. Jadrom úsilia je nový
projekt GS1 Source, ktorý je založený na štandardoch pre zdieľanie informácií o produktoch. Vývojári aplikácií môžu využiť tieto údaje o výrobkoch vo svojich webových alebo
mobilných aplikáciách.

•
•

senosť so značkou, ako aj „okamih
pravdy“, kedy spotrebiteľ urobí
rozhodnutie o kúpe, sa stále viac
presúvajú online,
zlepšenie zážitku z nakupovania
tým, že pomáha nakupujúcim robiť informované rozhodnutia,
pripojenie k digitálnemu, viac-kanálovému svetu jednoduchým,
efektívnym a flexibilným spôsobom,

nách bolo spotrebiteľovi k dispozícii pred tým, než kúpi potraviny
v on-line obchode v rámci EÚ.
GS1 predstavuje projekt GS1 Source v čase, keď digitálne nákupné
návyky nahrádzajú klasickú reklamu
v tlači a TV, ako aj maloobchodné
pulty a obaly výrobkov ako spôsoby komunikácie so zákazníkmi. Spoločnosti majú na to dnes k dispo-

GS1 Source je vlastne sieť agregátorov údajov. Agregátor údajov
poskytuje službu ukladania údajov
o produkte vo vhodnom formáte a
sprístupnenia údajov pre tie spoločnosti, ktoré ich chcú využiť. V každom agregátore údajov sú uložené
informácie len o určitom počte výrobkov, avšak cez globálny index má
prístup aj k údajom o produktoch
uložených v iných dátových agregátoroch. Globálny index eviduje, ktorý agregátor má informácie o ktorých produktoch.
GS1 Source združuje všetky zúčastnené strany – od spoločností,
ktoré vyrábajú výrobky, cez vývojárov, ktorí vytvárajú mobilné aplikácie, až po zákazníkov, ktorí sú konečnými príjemcami údajov a ktorí
sa stále častejšie obracajú na digitálne kanály pri získavaní informácií o
výrobkoch alebo ich nákupe.
Projekt GS1 Source prináša výhody vlastníkom obchodných značiek:

• zvýšenie predaja, pretože lepšie
•
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informácie o produkte vedú k lepšiemu predaju,
ochrana značky, pretože tak skú-

• zvýšenie
•

efektivity vlastnej činnosti tým, že majú k dispozícii
kvalitné dáta, ktoré môžu využiť
pre integráciu do svojich aplikácií,
dodržanie zákonných predpisov,
najmä ak spoločnosti predávajú
svoje výrobky aj cez e-shopy. Napríklad Nariadenie Európskej únie
o poskytovaní informácií o potravinách, ktoré vstúpi do platnosti
v roku 2014 si vyžaduje, aby veľké množstvo informácií o potravi-

zícii širokú škálu digitálnych kanálov. Spotrebitelia radi využívajú tieto kanály na získavanie informácií a
nákup výrobkov - predovšetkým tí
so smartfónmi pripojenými k internetu. Štyri nezávislé zdroje uvádzajú, že chytré telefóny sa stávajú normou pre spotrebiteľa:

• Podľa analytickej firmy comScore,

vo väčšine vyspelých trhov vlastní smartfón viac ako 50 percent

•

•

spotrebiteľov. Ostatné trhy nasledujú s pôsobivým rastom penetrácie smartfónov.
Štúdia Google a Ipsos ukázala, že
69 percent používateľov chytrých
telefónov používa svoj telefón za
získavanie informácií o produkte,
zatiaľ čo 70 percent použilo svoj
telefón počas nakupovania v obchode.
Z výskumu Forrester vyplýva, že
do roku 2015 bude viac ako 50
percent maloobchodného predaja ovplyvnených webom. To znamená, že väčšina spotrebiteľov si
rada pozerá on-line informácie o
produktoch predtým, než sa rozhodne ich kúpiť.

• A napokon, podľa IBM, 80 percent

spotrebiteľov používa sociálne
siete na prieskum o nových produktoch.

Napriek tomu sú podľa štúdie
GS1 presné informácie o výrobkoch
k dispozícii len v 9 percentách hľadaní pomocou najpoužívanejších
mobilných aplikácií tretích strán, čo
je spôsob, ktorý využívajú spotrebitelia pri väčšine prieskumov o produktoch. Prieskum GS1 tiež zistil,
že takmer 40 percent nakupujúcich
uviedlo, že nekúpi výrobok, ak neverí správnosti digitálnych informácií,
ktoré o ňom našli.
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GS1 Slovakia sa rozhodlo zapojiť do globálneho projektu GS1 Source na lokálnej úrovni. Slovenským
výrobcom, distribútorom a vlastníkom značiek poskytne platformu
na ukladanie a zdieľanie informácií
o svojich potravinových výrobkoch
ako napr. nutričné hodnoty, alergény, zloženie a pod. Pilotná prevádzka s vybranými slovenskými výrobcami bude ukončená v prvej polovici roku 2013, po ktorej bude nasledovať oficiálne spustenie služby.

Martin Beňo
beno@gs1sk.org

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