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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
Naše zákony sa menia tak rýchlo, že ich nestačíme ani sledovať a navyše k tomu musíme dodržiavať aj smernice Európskeho parlamentu. V súčasnosti sa každý potravinár musí zamyslieť nad tým, ako splní všetky požiadavky smernice 1169/2011, ktorá začne platiť
v decembri 2014. Ten termín sa zdá strašne vzdialený, ale ak chceme splniť nariadenia smernice, musíme sa zmenami zaoberať už teraz. Nepreháňam, tých povinností je príliš veľa a v mnohých prípadoch si vyžadujú zmenu obalu a doplnenie nových, doteraz nepožadovaných informácií o potravinách na obale. Jednou z mnohých povinností je, že obchodník, predávajúci na diaľku, musí vopred
zverejniť definované vlastnosti potravín. A práve tu vám chceme pomôcť. Združenie pripravilo projekt „Naše potraviny“. Jeho hlavnou úlohou je pomôcť našim členom splniť dôsledne a načas nariadenie 1169/2011 EP .
Neprehliadnite našu iniciatívu a uľahčite si prácu. Možno získate aj niečo navyše.

Raňajky s novinármi
... informujeme o činnosti združenia
Tento rok oslavujeme 40 rokov
čiarového kódu – globálneho jazyka
obchodu a zároveň 20 rokov používania čiarového kódu na Slovensku.
Pri tejto príležitosti sme chceli slovenskej verejnosti pripomenúť činnosť združenia a zároveň predstaviť
niektoré naše aktuálne realizované
projekty. 18. júna sme v spolupráci
s agentúrou Elcop usporiadali podujatie - Raňajky s novinármi. Išlo o
neformálne stretnutie zo zástupcami médií, ktorého sa zúčastnilo 25
novinárov, vrátane 3 celoštátnych
televízií a Slovenského rozhlasu.
V rámci podujatia sme predstavili združenie, jeho históriu a činnosť
a aktuálne riešené projekty: GS1
Databar – nový spôsob označovania čerstvých potravín a Naše potraviny – databáza potravinárskych
výrobkov. Databar je lineárny čiarový kód určený pre maloobchod.
Kód je porovnateľnej veľkosti s kódom EAN-13, môže však obsahovať
viac informácií, ako napríklad dá-
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tum spotreby. Projekt Naše potraviny je jedinečná databáza potravinových výrobkov, informácií o nich,
marketingových informácií a fotografií. Projekt je určený pre všetkých
výrobcov, distribútorov a dovozcov
potravinových výrobkov, ich odberateľov a zákazníkov, ktorí majú záujem o dôveryhodné informácie o
potravinách.
Ďalšie naše aktivity, s ktorými sme
chceli oboznámiť slovenskú verejnosť boli eFakturácia a Internet vecí.

Reportáže zo stretnutia boli odvysielané v hlavných večerných správach televízií Markíza a RTVS, Slovenský rozhlas spomenul projekty v dvoch svojich reláciách. Články
o projektoch sa objavili vo viacerých
tlačených a internetových médiách.
Ak ste nezachytili zverejňované
informácie, o všetkých projektoch
a aktivitách pravidelne informujeme
aj na stránkach nášho časopisu.
Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

Všeobecné špecifikácie GS1
... z aktualizovaného vydania vyberáme novinky
Všeobecné špecifikácie GS1 (General GS1 Specifications) sú základným dokumentom, ktorý definuje používanie identifikačných čísel
a dátových nosičov v globálnom
distribučnom reťazci. Na Všeobecné špecifikácie GS1 sa odvolávajú aj
medzinárodné normy ISO/IEC. Tento dokument sa aktualizuje každý
rok v januári. Kvôli dôležitým zmenám, o ktorých sa dočítate v nasledujúcich článkoch, vyšlo mimoriadne aktualizované vydanie v júli 2013.
Úplné znenie v anglickom jazyku nájdete na našej web stránke
www.gs1sk.org
/
služby
/
publikácie / brožúry a štandardy

Recyklovanie identifikačných čísel
... zákaz opätovného použitia GTIN v zdravotníctve
Pre niektoré odvetvia je dovolené,
aby výrobca použil GTIN výrobku,
ktorý už istý čas nevyrába, na iný výrobok. Výrobca však musí mať 100%
istotu, že všetci odberatelia si aktualizujú informačné systémy a dokážu pri danom GTIN zmeniť údaje o
výrobku, ako je názov, popis alebo
cena. Uplynúť však musí minimálne
48 mesiacov od dátumu minimálnej
trvanlivosti posledne vyrobeného
výrobku. Výrobca musí mať na zreteli, že ku GTIN sa viažu aj rôzne štatistické dáta, ktoré môžu v zostavách
figurovať oveľa dlhšie ako daných
48 mesiacov. Z uvedených dôvodov
neodporúčame akékoľvek opätovné
použitie kódu GTIN.
Ak bolo GTIN pridelené na výrobok, ktorý sa nikdy nevyrábal, ale

GTIN bolo zaradené do databázy
odberateľa, potom je možné opätovne použiť toto GTIN až 12 mesiacov po vymazaní z databázy.
Oveľa striktnejším prípadom je
zdravotníctvo. Aktualizovaná verzia
štandardu zakazuje opätovne pri-

Jogurt

deliť GTIN inému výrobku, pokiaľ je
to výrobok pre zdravotnícky sektor.
Výnimkou je prípad, keď sa výrobok
prestane na istú dobu vyrábať a po
nejakej dobe sa znovu začne s výrobou identického produktu bez akejkoľvek modifikácie.

TUNIAK

8581234500013
8581234500013

8581234500020
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Národné identifikačné čísla pre zdravotníctvo
... smerovanie ku globálnej identifikácii
V distribučnom reťazci sa bežne
používajú globálne identifikačné
čísla GTIN. Zdravotníctvo je výnimkou. V niektorých krajinách pridelili organizácie GS1 banku čísel národným inštitúciám, ktoré spravujú
registráciu a evidenciu liekov. Tieto
identifikačné čísla (NTIN – National
Trade Item Number) sú síce jedinečné a zobrazujú sa kódom EAN-13,
ale ich použitie je limitované len pre
vybraný trh, majú iné pravidlá používania a iný životný cyklus. To znamená, že NTIN na rozdiel od GTIN
neumožňuje globálne využitie celého súboru štandardov GS1.

notné pravidlá, čo má za následok
aj vyššie náklady na strane výrobcu.
Cieľom globálnej organizácie GS1
je zjednotenie identifikačného systému pre celý zdravotnícky sektor,

a preto budú prebiehať rokovania
s jednotlivými krajinami, ktoré majú
zavedené národné identifikačné čísla, aby prešli na používanie globálnych identifikačných čísel.

Výrobcovia liekov a zdravotníckych pomôcok musia v dnešnej
dobe označovať výrobok osobitne pre trhy, ktoré neuplatňujú jed-

Výška čiarového kódu EAN
... nové pravidlá, ako ju zmerať

Kedysi: VYHOVELO
Teraz: NEVYHOVUJE
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Kedysi: VYHOVELO
Teraz: VYHOVUJE

Teraz

Kedysi

výška čiar nedosahovala minimálne
požiadavky medzinárodnej normy.
Na obrázku sú znázornené dva čiarové kódy, pričom oba spĺňajú veľkostné kritériá, ale len ten vpravo
vyhovuje požiadavkám normy.

Teraz

Kedysi

Podľa štandardu GS1 bola celková výška čiarového kódu definovaná
vrátane človekom čitateľnej interpretácie pod ním. Vzhľadom na definíciu bolo teda možné, aby čiarový
kód spĺňal veľkostné kritériá, aj keď

Najnovšia verzia štandardu GS1
definuje výšku kratších čiar, preto je
oveľa jednoduchšie rýchlo a presne
zmerať požadovanú výšku.
Výška kratšej čiary v čiarovom
kóde EAN-13 pri 100% veľkosti (šírka
modulu 0,33 mm) je 22,85 mm. Výška kratších čiar pri najmenšej dovolenej veľkosti, čo je 80 % (šírka modulu 0,264 mm), má byť 18,28 mm.
Aby bolo možné presne vypočítať
veľkosť čiarového kódu, je potrebné
poznať percentuálny faktor zväčšenia alebo šírku najtenšej čiary (šírku
modulu) a až následne sa určí výška
čiar pre zvolenú veľkosť.
Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

Naše potraviny
... zaručene správne informácie pre odberateľov a zákazníkov
Trendy vo svete ukazujú, že zákazníci čoraz častejšie používajú internet a mobilné zariadenia pri rozhodovaní o nákupe. Vo svetle potravinových káuz sa za posledných pár
rokov čoraz viac zákazníkov začína
výraznejšie zaujímať o kvalitu, zloženie a pôvod potravín. Takisto aj online predaj alebo predaj na diaľku sa
v poslednom období stáva čoraz zaujímavejším aj v oblasti potravinárskych výrobkov. V niektorých európskych krajinách sa už cez internet predá 5% potravín, pričom každoročný nárast sa blíži k 20%. Vo Veľkej Británii sa predpokladá, že v roku
2020 bude podiel predaných potravín cez internet cca 20%. Aj na Slovensku sa už čoraz častejšie stretávame s internetovými obchodmi
špecializovanými na potraviny.
Pri vyhľadávaní potravín a ich nákupe sa ale často stretávame s nedostatočnými informáciami o výrobku. Tento problém sa nevyskytuje len u nás, ale takmer v každej
krajine. Pritom zloženie, energetická
hodnota, krajina výroby alebo obsah alergénov sú zásadnými informáciami, ktoré vedia ovplyvniť nákupné rozhodnutie zákazníka. Údaje
sa síce nachádzajú na obale výrobku, ale v elektronickej podobe ich
má na stránke zverejnené len minimum obchodov a z ilustračných fotografií sú tieto informácie nečitateľné.
Európska únia si je vedomá týchto nedostatkov, a preto v októbri 2011 vydal Európsky parlament a
Rada Európskej únie nariadenie č.
1169/2011 o poskytovaní informácií
o potravinách spotrebiteľom, ktoré bude platné od decembra 2014.
Cieľom nariadenia je zabezpečiť,

aby spotrebitelia boli primerane informovaní o zložení potravín. Výrobca bude preto povinný oznámiť
všetkým svojim odberateľom súbor informácií o potravinách, ktoré
im dodáva. Zodpovednosť za správnosť poskytovaných údajov bude
mať výrobca alebo majiteľ značky
danej potraviny.

V združení GS1 Slovakia chceme
podporiť slovenských potravinárov a ponúknuť im riešenie pre lepšie zviditeľnenie značky na webe a
v mobilných zariadeniach a zároveň
splnenie nariadenia 1169/2011 Európskeho parlamentu. V rámci medzinárodného projektu GS1 Source
(Dôveryhodné informácie o potravinách) sme pripravili databázu potravinárskych výrobkov predávaných na Slovensku nazvanú „Naše
potraviny“. Z tejto databázy môžu
čerpať informácie odberatelia výrobcov/distribútorov potravín, obchodníci, webové obchody, tvorcovia mobilných a webových aplikácií
a aj koncoví zákazníci. Súčasťou pro-

jektu sú aj fotografie a 360° prezentácia každého výrobku, takže zákazník si môže výrobok „ohmatať“ a prečítať informácie priamo na výrobku.
V pilotnom projekte sme otestovali systém pre verifikovanie informácií so štyrmi slovenskými výrobcami potravín – Tauris, Milex,
Baliarne obchodu Poprad a Slovenské pramene a žriedla. Vytvorili sme
webovú stránku pre zákazníkov a
pripravili prostredie pre sťahovanie
informácií obchodníkmi a inými odberateľmi údajov. Momentálne tvoríme vlastnú mobilnú aplikáciu, ktorou sa budú dať skenovať čiarové
kódy na výrobkoch a pri potravinách v našej databáze sa zobrazia
informácie o zložení.
Keďže je výrobca zodpovedný za správnosť údajov v databáze, nechali sme v našom systéme aj
priestor na zobrazovanie marketingových informácií a dodatočných
údajov, ktoré nie sú povinné z nariadenia EÚ. Výrobca raz potvrdí správnosť všetkých údajov a každý jeho
odberateľ môže tieto údaje použiť.
Dodávateľ má preto neustálu kontrolu nad multimediálnymi informáciami, ktoré jeho odberatelia a následne koncoví zákazníci dostávajú.
Viac informácií o projekte nájdete
na stránke www.nasepotraviny.info.
Táto stránka je aj pre koncových zákazníkov a zároveň slúži ako prístupový bod pre potvrdzovanie správnosti údajov o potravinách pre dodávateľov. Kontaktujte nás a aj Vaše
výrobky sa môžu objaviť v databáze
Naše potraviny.
Ladislav Janco
janco@gs1sk.org
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Elektronický podpis
... zmeny a novinky
V uplynulých mesiacoch nastali zmeny, či už legislatívne alebo týkajúce sa priamo používania elektronických podpisov. V nasledujúcich riadkoch prinášame ich stručný prehľad.
Zákon o ochrane osobných údajov
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 30. apríla 2013 nový
zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou
od 1. júla 2013, ktorým sa ruší doteraz platný zákon č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Nový zákon vo veľkej miere čerpá zo znenia predchádzajúceho zákona, prináša však zmeny týkajúce
sa nových povinností pri ochrane
osobných údajov.
Portál www.slovensko.sk
Ústredný portál verejnej správy
zmenil webovú adresu z portal.gov.sk
na www.slovensko.sk. Portál je zatiaľ v pilotnej prevádzke, už teraz
však môžeme konštatovať, že jeho
dizajn, orientácia na ňom a celková
funkčnosť je omnoho prehľadnejšia

a jednoduchšia ako jeho predchodcu. Len pre pripomenutie, Ústredný
portál verejnej správy je definovaný ako informačný systém verejnej
správy na poskytovanie služieb a informácií verejnosti prostredníctvom
spoločného prístupového miesta v sieti internet. Cieľom portálu je
tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.
O dpis výpisu zo zoznamu
podnikateľov
Zákonom č. 95/2013 Z. z, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon o verejnom
obstarávaní, účinným od 1. 7. 2013
úrad vydáva podnikateľovi, ktorého sa zápis týka, výpis zo zoznamu
podnikateľov, a to len vo forme elektronického odpisu podľa § 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy. Elektronický odpis je súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v elektronickej podobe podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a opatrený časovou pečiatkou.
Na elektronický odpis sa v plnom
rozsahu vzťahuje zákon č. 215/2002

Z.z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov.
 aňové úrady a elektronická
D
komunikácia
Od prvého januára 2014 budú
musieť podnikatelia zasielať daňovým úradom elektronicky všetky výkazy a priznania. V súčasnosti sa táto
povinnosť týka iba súhrnného výkazu pre daň z pridanej hodnoty. Znamená to, že okrem elektronického
podávania sa už nebudú dať doklady zasielať aj poštou alebo osobným
doručením na úrad. Je potrebné
mať zaručený elektronický podpis
alebo s daňovým úradom uzatvorenú dohodu o elektronickom zasielaní výkazov. Povinnosť sa nebude týkať firiem a živnostníkov, ktorí nie sú
platiteľmi DPH a nemajú zástupcov
pre správu svojich daní (daňových
poradcov, advokátov alebo účtovníkov). V prípade problémov s doručením, napríklad pri neočakávanej poruche počítača, by na elektronické
podanie mali byť pripravené aj prevádzky pošty.
 rogram QSign a nová
P
podpisová politika
Dňa 6. 6.2013 bol Národným bezpečnostným úradom SR vydaný
nový dôveryhodný zoznam podpisových politík (podpis schválených
podpisových politík). Z tohto dôvodu je potrebné, aby si používatelia
aplikácie QSign zmenili nastavenie
podpisu schválených podpisových
politík v aplikácii. Podrobný návod
ako postupovať nájdete na stránke
www.ardaco.sk.
Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org
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Práca so softvérom NiceLabel
... nová edícia NiceLabel Standard a NiceLabel Breeze
Nová edícia Standard
Od novembra 2012 je k dispozícii verzia 6 softvéru NiceLabel.
V nej okrem aktualizácie edícií Express a Pro pribudla úplne nová edícia NiceLabel Standard, ktorá vypĺňa medzeru medzi nimi. Nová edícia obsahuje všetky funkcie edície
Express. Zároveň preberá časť funkcií edície Pro, a tak umožňuje tvoriť
paletovú etiketu a kód SSCC. Navyše je nová edícia cenovo oveľa výhodnejšia.

na paletách, ako aj v EDI správach.
Edícia NiceLabel Standard na tlač
paletových etikiet s kódom SSCC je
teda jednou z alternatív, ktorú si dodávatelia Metra môžu vybrať.
NiceLabel Breeze
Inou alternatívou je služba NiceLabel Breeze. Vďaka nej si zákazník
nemusí kupovať nijaký softvér na
tlač etikiet a pritom tlačí na vlastnej
tlačiarni, koľko chce a kedy chce.

Napriek tomu, že s novou edíciou je možné tlačiť paletovú etiketu s kódom SSCC, odporúčame túto
edíciu len spoločnostiam s malým
počtom vytlačených paletových etikiet za deň. Dôvod je jednoduchý –
možná chybovosť.

ky kódu SSCC. Potom si už len určí
koľko etikiet potrebuje vytlačiť a potvrdí. Služba odošle všetky potrebné
údaje na tlačiareň pripojenú k jeho
PC.
Výhodou je, že tlačiť je možné
z ktoréhokoľvek počítača s prístupom na internet bez inštalácie softvéru (inštalujú sa len malé add-ony do príslušného prehliadača). Nevýhodou je, ak treba tlačiť z počítača bez internetového pripojenia.

Neronet, neskorý zber 0,75 l, 2009

Neronet, neskorý zber 0,75 l, 2009
085860173300000016

085860173300000016
08588000069002
223344

0072
27.05.2010

100527

V edícii Standard si poskladáme
SSCC číslo rovnako ako v edícii Pro,
avšak v edícii Standard nie je možné
definovať sériové číslo prepravnej
jednotky kódu SSCC ako automatické počítadlo (viď Aktuality 858 číslo 3-4/2012), teda nie je možná automatická inkrementácia tejto časti
SSCC kódu. Pred každou tlačou paletovej etikety preto musí operátor
vložiť spomínané číslo manuálne.
Pri veľkom počte vytlačených paletových etikiet denne môže nastať situácia, kedy operátor vloží do tlače
nesprávne číslo, čo môže mať vážne
dôsledky pri príjme tovaru u odberateľa. Pri malom počte paletových
etikiet je toto riziko minimálne.
V minulom čísle sme písali o zámere spoločnosti METRO Cash &
Carry SR využívať pri dodaní tovaru
kód SSCC podľa štandardu GS1 tak
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Cez internetový prehliadač Chrome, Mozilla Firefox alebo Internet Explorer sa používateľ pomocou svojho loginu a hesla prihlási
na webovej stránke, kde sa mu ukáže náhľad etikety, ktorú vytvoríme
podľa jeho požiadaviek. Používateľ
len vyplní príslušné polia, napr. pri
paletovej etikete pre Metro svoj GS1
prefix spoločnosti a vyššie spomínané sériové číslo prepravnej jednot-

Služba je spoplatnená mesačným
paušálnym poplatkom bez ohľadu
na to, koľko etikiet používateľ vytlačí a koľkokrát sa do služby prihlási.
Pre viac informácií o službe NiceLabel Breeze nás kontaktujte.

Martin Beňo
beno@gs1sk.org

40. výročie čiarového kódu
... stručná história
V predchádzajúcom čísle časopisu
sme písali o dvadsiatich rokoch používania čiarového kódu na Slovensku. História samotného čiarového
kódu sa však začala písať omnoho
skôr, už v roku 1948, kedy si jeden
z doktorandov na Drexel Institute of
Technology v americkej Philadelphii
vypočul konverzáciu miestneho obchodníka a zástupcu vedenia školy. Obchodník chcel inštitút poveriť
hľadaním riešenia pre jednoduchú
identifikáciu produktov pri predaji a zrýchlenie obsluhy. U zástupcu
školy sa však tento problém nestretol s veľkým záujmom, našťastie študent Bernard Silver sa o vypočuté
podelil s kolegom, Normanom Joe
Woodlandom a téma ich zaujala.
Keďže skoro každá technológia
má svoju legendu o vzniku, tá o čiarovom kóde hovorí, že Joe Woodland našiel riešenie, keď sedel na
pláži a rekapituloval si všetky nápady. To, že bol kedysi členom skautov ho inšpirovalo použiť Morseovu abecedu, séria čiarok a bodiek by
sa však nedala zosnímať a veľmi ťažko by sa hľadala a umiestňovala na
baleniach. Dostal však nápad – prstami bodky predĺžil na čiary a prototyp čiarového kódu bol na svete.
Technológia za snímaním bola známa (odraz svetla a jeho premena na
elektrické impulzy), zostalo len vyriešiť, ako a kde kód na produkte
umiestniť, aby sa dal rýchlo nájsť a
pri predaji zosnímať.
Problém s prvým návrhom, štyri biele čiary na tmavom podklade,
bol ten, že takýto symbol sa dal zosnímať len keď bol správne umiestnený. Vynálezcovia preto prišli s ná-
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Patent udelený na prvý čiarový kód

vrhom kruhového kódu, pri ktorom
stačí snímaču nájsť stred a nezáleží na tom, ako je produkt s kódom
otočený.
V októbri 1952 si dali tento nápad patentovať, na dlhú dobu však
upadol do zabudnutia, jednoducho
neexistovali informačné technológie, ktoré by dokázali tento spôsob
identifikácie spracovať. Medzitým sa

Woodland zamestnal vo firme IBM,
ktorú sa snažil svojím návrhom zaujať a patent jej predať. Cena, ktorú si pýtal sa však zdala byť privysoká, kupec sa našiel v podobe korporácie Philco a neskôr ho kúpila spoločnosť RCA, zaoberajúca sa elektronikou.
Symbol v podobe terča začala testovať v roku 1972 v obchodoch Kro-

Finalisti pre výber kódu...

... a víťaz

ger, na baleniach bol vytlačený buď
priamo alebo nalepený v podobe
etikety. Tu sa ukázala aj jeho slabá
stránka – pri tlači dochádzalo k rozmazaniu farby a tým sa stal kód nečitateľným.
Potrebu rýchlej identifikácie však
rozpoznalo celé odvetvie. Zástupcovia obchodníkov a výrobcov po
úvodných nezhodách sformulovali požiadavky a prvotné kritériá
na označovanie, zostalo len vybrať
vhodný symbol pre kódovanie. Prihlásilo sa dvadsať kandidátov, z ktorých do užšieho výberu prešlo sedem. Tu sa znovu stretávame s menom Woodland, ktorého zamestnávateľ, firma IBM, sa tiež zapojila
do tejto iniciatívy a práve s pomocou tohto zamestnanca sa jej podarilo presadiť svoj symbol. Paradoxne, nebol to symbol terča, ale jeho

upravená pôvodná verzia, biele a
čierne čiary rôznej hrúbky.
Joe Woodland sa dožil uvedenia
svojho vynálezu do praxe, aj jeho
rozšírenia do celého
sveta. V roku 1992 mu
bola v USA udelená Národná medaila za technológiu. Jeho kolega sa
podobného ocenenia,
žiaľ, nedožil, zomrel v
roku 1962.

Cena, ktorá sa zobrazila na pokladni bola 67 centov. Nákup, ktorého
súčasťou boli aj žuvačky obsahoval
viac položiek, predavačka však ako
prvý vybrala z košíka práve tento tovar. V súčasnosti sú žuvačky a účtenka súčasťou expozície v Smithsonianskom inštitúte.
Od tohto bodu nabrali udalosti
rýchly spád, k americkým obchodníkom a výrobcom sa v roku 1977
pridalo dvanásť európskych štátov,
zvýšila sa kapacita čísel pre označovanie a položili sa základy toho,
čomu teraz hovoríme systém štandardov GS1.
Miroslava Štaffenová
staffenova@gs1sk.org

26. júna 1974, o 8:01
hodine v supermarkete Marsh v americkom
meste Troy, štát Ohio
bol čiarový kód, v podobe ako ho poznáme
teraz, prvý krát zosnímaný z balíčka žuvačiek
Wrigley’s Juicy Fruit.
Prvý zosnímaný výrobok
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EANonline

všetky Vaše kódy na webe

www.gs1.sk/eanonline
EANonline sa používa na:

• Moje čísla - zapisovanie názvov výrobkov ku všetkým kódom EAN
• Kontakty - upravovanie kontaktných údajov Vašej firmy
kódov
odhlásenie existujúcich kódov
zmena
• Zmeny v zmluve - žiadosti o pridelenie nových
ukončenie zmluvy
aktualizácia údajov v zmluve
práv a záväzkov /zmena používateľa
• Vyrobené na Slovensku - graficky spracované logo a manuál pre tie firmy, ktoré majú oprávnenie ho
používať

http://www.gs1.sk/eanonline

Registrácia do EANonline
vpravo hore na EANonline PRIHLÁSENIE • kliknite na
• otvorte stránku www.gs1.sk a kliknite
Registrácia/generovanie hesla • zadajte svoje GLN číslo a kliknite Odoslať • na e-mailovú adresu,
ktorú ste uviedli v zmluve príde prihlasovacie heslo

Prihlásenie do EANonline
vpravo hore na EANonline PRIHLÁSENIE a prihláste sa pomocou GLN a hesla, ktoré ste dostali
• kliknite
• EANonline je pripravený zaznamenať Vaše požiadavky

