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Platnosť nariadenia
EÚ 1169 sa blíži
Kartónové balenia

Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia,
čas plynie veľmi rýchlo. 25. októbra to budú už tri roky, odkedy platí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ
č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Toto nariadenie má voči spotrebiteľom veľmi pekný
cieľ: poskytnúť všetky dôležité informácie spotrebiteľovi v čase nákupu a pri nákupe na diaľku už pred samotným nákupom. Na druhej strane ukladá výrobcovi povinnosť tieto informácie predajcovi poskytnúť. Nakoľko členmi združenia sú výrobcovia potravín a všetci majú rovnakú povinnosť, pripravilo združenie portál na zverejňovanie informácií o potravinách
– www.nasepotraviny.info
13. 12. 2014 je dátum, odkedy musia mať všetky potraviny povinne zverejnené údaje o zložení, alergénoch, nutričných
hodnotách. Už nezostáva veľa času. Využite ponúknutú šancu.

budúcnosť siete rFiD laboratórií členských
organizácií Gs1
... nové smerovanie v spôsobe prezentácie štandardov
Začiatkom septembra 2014 sa
v priestoroch členskej organizácie
GS1 v Nórsku uskutočnilo stretnutie
zástupcov bývalej siete EPC/RFID laboratórií členských organizácií v Európe. Dôvodom stretnutia bola potreba ujasniť si aktuálne ciele laboratórií a budúce smerovanie skupiny.
Laboratórium automatickej identifikácie spravované GS1 Slovensko bolo otvorené v roku 2009 za
účelom ukážky využitia rádiofrekvenčnej identifikácie a štandardu
EPC (elektronického produktového
kódu) v rôznych častiach distribučného reťazca. Vo výrobe, doprave,
skladovaní, maloobchode a logistike. Laboratórium názorne, za pomoci modelu automatickej výrobnej
linky, ukazuje výhody, ktoré poskytujú technológie rádiofrekvenčnej
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identifikácie, t.j. automatické snímanie bez priamej viditeľnosti, snímanie viacerých položiek naraz a podobne. Poskytuje taktiež priestor
pre partnerské firmy na odskúšanie
aplikácií pre svojich zákazníkov. Laboratórium umožňuje svojim partnerom využiť inštalované technológie na vypracovanie pilotných projektov a aplikácií.
V súčasnosti rozširujeme model
výrobnej linky o snímacie zariadenia
používané na hromadné čítanie 2D
čiarových kódov, ktoré sú súčasťou
aj nových kolkov na fľašiach s alkoholom predávaných na slovenskom
trhu. Súčasťou vynoveného laboratória sú aj pracoviská na tlač a verifikovanie čiarových kódov a pribudlo aj fotografické štúdio určené na
zhotovovanie snímok výrobkov pre
projekt Naše potraviny.

Naše laboratórium spolupracuje
s vysokými školami na riešení projektov vlastného výskumu a vývoja, ako aj vytvára priestor na riešenie spoločných projektov. Na reál-

nych príkladoch predstavuje študentom kľúčové štandardy GS1, t.j.
čiarové kódy, eCom – elektronickú výmenu dát, GDSN – globálnu
sieť pre synchronizáciu údajov. Každý rok tak odchádzajú z nášho laboratória takmer tri stovky študentov
stredných a vysokých škôl oboznámených s používaním štandardov
GS1 a z toho plynúcimi výhodami
pre podniky.

Na stretnutí zástupcov sme si porovnali skúsenosti s prezentáciami a
rôzne prístupy k samotnej prezentácii. Väčšina laboratórií sa zmenila z technologicky zameraných modelov výrobných liniek na „concept
center“ (Nórsko) alebo „knowledge
center“ (Nemecko). Rozhodli sa uberať cestou interaktívnejšieho prezentovania technológií a štandardov,
ktoré viac pritiahnu divákovu pozor-

nosť a nerobia z neho len pasívneho
prijímateľa informácií. Touto cestou
sa budeme aj vďaka ďalším pravidelným stretnutiam a výmenám skúseností uberať aj my. Samozrejme, zachováme aj vyspelé technické vybavenie laboratória, ktoré bude naďalej
slúžiť na vývoja odskúšanie aplikácií
pre výrobu a logistiku.

Ivan Štaffen

ivan.staffen@ean.sk
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EDi okienko
... z iného uhla
Pre tých, ktorý ešte nevedia, čo to
je EDI (Electronic Data Interchange – elektronická výmena údajov),
predstavujeme dvoch lídrov v tejto
oblasti v našom regióne. Jedná sa o

poskytovateľov EDI riešení, konkrétne spoločnosti EDITEL a CCV Informačné systémy. Oslovili sme zástupcov každej z nich, aby nám odpovedali na niekoľko základných otázok.

Profil sPoločnosti
EDITEL Group je popredným medzinárodným poskytovateľom riešení v oblasti elektronickej výmeny dokumentov (EDI) v strednej a východnej Európe. Spoločnosť so sídlom v Rakúsku a s dcérskymi spoločnosťami na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a Turecku sa špecializuje na optimalizáciu a automatizáciu B2B procesov národných a medzinárodných firiem.
Prostredníctvom svojej siete frančízových partnerov
poskytuje tiež svoje služby v celkom 20 krajinách CEE
regiónu. Hlavným produktom skupiny je integračná sieť
eXite® - business integration network, spájajúca viac
ako 15 000 zákazníkov v regióne CEE, pomocou ktorej
si zákazníci so svojimi obchodnými partnermi po celom
svete z rôznych odvetví vymenia viac ako 300 miliónov
elektronických dokumentov ročne.
na naŠe otÁZky odPoVedal
Ing. Štefan Sádovský – riaditeľ
spoločnosti EDITEL SK – je absolventom Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave so zameraním na Informatiku a telekomunikácie. Z nadnárodnej spoločnosti Alcatel-Lucent, kde pôsobil
niekoľko rokov ako programátor
a tím líder, prešiel v roku 2005 do spoločnosti EDITEL
na pozíciu odborného konzultanta a projektového manažéra. Neskôr sa tiež venoval aktívnemu rozvoju obchodných aktivít spoločnosti a na začiatku roku 2008
bol menovaný výkonným riaditeľom EDITEL Slovensko. Vďaka odbornému know-how, obchodným a manažérskym zručnostiam sa výrazne pričinil nielen o rozvoj spoločnosti EDITEL na slovenskom trhu, ale aj o všeobecné zvýšenie povedomia a záujmu o EDI technológie na Slovensku.
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Nakoľko sa jedná o spoločnosti a
ľudí, ktorí dennodenne prichádzajú s EDI do styku, ich odpovede vychádzajú z dlhoročnej praxe a skúsenosti.

Profil sPoločnosti
CCV Informačné systémy je popredný poskytovateľ
služieb elektronickej výmeny dát. Formou služby prevádzkuje konsolidačné centrum ORION, ktoré prenesie
každý mesiac milióny elektronických dokladov (EDI) tisíckam protistrán. Jeho službám dôveruje viac ako 1500
spoločností rôznych veľkostí z ČR a Slovenska.
na naŠe otÁZky odPoVedal
David Reichel - riaditeľ divízie eBusiness CCV Informačné systémy - je uznávaným
odborníkom na elektronickú výmenu dát (EDI). Je spolupracovníkom viacerých asociácií a pôsobí v rade expertných skupín
k elektronickej komunikácií ako
GS1 nebo v Česko – Slovenskej
iniciatíve ECR. Svoje pôsobenie
v spoločnosti CCV Informačné systémy zahájil v roku
1994, kedy nastúpil ako analytik - programátor v oblasti
vývoja ERP systémov so zameraním na obchodné firmy.
V roku 2001 stál ako architekt riešenia a vedúci projektu pri zrode riešenia EDI ORION, ktoré už 13 rokov predstavuje na českom a slovenskom trhu absolútnu špičku
služieb EDI. Súčasnú pozíciu riaditeľa divízie eBusiness
zastáva od roku 2006.

Opíšte nám ľudsky a jednoducho,
čo to je EDI a aké sú jeho výhody.
ŠS: EDI je automatizovaný elektronický prenos údajov (objednávok,
faktúr a iných dokladov) medzi informačnými systémami obchodných partnerov postavený na medzinárodných štandardoch, zabezpečení obsahu dát a spoľahlivosti prenosu. Výhodou EDI je zrýchlenie a skvalitnenie prenosu informácií, odbúranie manuálnych činností
a úspora nákladov. Samozrejmosťou
je plná podpora v slovenskej i európskej legislatíve.
DR: EDI je efektivnější způsob komunikace dokladů mezi obchodními partnery, který nahrazuje papíry. Každá firma si dnes se svými odběrateli a dodavateli vymění desítky, stovky i tisíce obchodních nebo
logistických dokladů jako jsou objednávky, faktury či dodací listy.
Dnes každý doklad vznikne v nějakém systému a končí zase v nějakém systému protistrany. Na začátku i na konci je v elektronické podobě. Není tedy zbytečné přenášet jej
v papírové podobě? Díky EDI probíhá tato komunikace elektronicky a
naprosto automaticky. Dám jednoduchý příklad. Odběratel vytvoří ve
svém informačním systému objednávku. S využitím EDI se přes zabezpečenou síť tento doklad automaticky přenese do informačního systému dodavatele, aniž by ho musel
ručně přepisovat.
Je EDI vhodné pre firmu každej
veľkosti?
ŠS: Áno, EDI je vhodné pre spoločnosti všetkých veľkostí, nakoľko je
na trhu k dispozícii široké portfólio
produktov. Existujú rôzne systémy
od jednoduchých a lacných WebEDI služieb, cez automatizované out-

sourcingové či cloudové riešenia až
po veľké integračné systémy vhodné pre zákazníkov s najnáročnejšími požiadavkami. Každý z užívateľov
si teda môže zvoliť vhodné riešenie
s ohľadom na jeho aktuálne požiadavky, očakávania a finančné možnosti, s možnosťou neskoršieho prechodu vyššie riešenie.
DR: Nejde totiž ani tak o velikost
firmy jako o to, které obchodní a
logistické procesy potřebujete řešit a elektronicky provázat. EDI je
proto preferováno všude tam, kde
jsou zbožové faktury a kde je ročně vyšší počet faktur. Pokud jste
například z oblasti maloobchodu,
logistiky nebo automobilového
průmyslu, potřebujete elektronicky zasílat nejen faktury, ale i další
dokumenty, například objednávky, dodací listy či příjemky. Pak jistě zvolíte plnohodnotné EDI, které se neomezuje jenom na přenos
faktury, ale umí celý tento proces
pokrýt elektronickými zprávami
se strukturovaným datovým obsahem, a to na základě globálně
rozšířeného a uznávaného standardu.

Na Slovensku sa často stretávame s váhavosťou zaviesť čokoľvek
nové. Čo si myslíte, že je príčinou
takéhoto správania, respektíve aké
argumenty používate, aby ste ho
u zákazníkov prekonali?
ŠS: Častokrát plynie váhavosť iba
z nevedomosti či obavy náročnej
zmeny procesov. V praxi sa tak snažíme zákazníkom podrobne vysvetliť výhody a proces zavedenia EDI, a
ukázať im praktický príklad na iných
našich existujúcich zákazníkov z podobnej oblasti. Rovnako tak našim
zákazníkom neponúkame len EDI
systém, ale celé riešenie súčasťou
ktorého je zavedenie EDI do praxe
tak aby čo najskôr dosiahli očakávané výhody.
DR: Toto může ovlivňovat několik faktorů. Velkou roli hraje zdánlivá složitost EDI. Pokud obchodník nebo výrobce obdrží požadavek na zavedení EDI, tak velmi rychle zjistí, že si s tím sám neporadí a
obvykle musí oslovit poskytovatele,
provést změny ve svých systémech,
pořídit si nový software nebo sjednat službu, prostě musí udělat dost
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věcí, které na první pohled vypadají opravdu složitě a nákladně. V kombinaci s častým vynucováním EDI ze
strany odběratelů pak dodavatel
může mít nepříjemné a negativní
pocity a zavedení EDI oddaluje, jak
jen to je možné.
Stáva sa, že EDI prestanú po nejakom čase firmy využívať, lebo nenaplnilo ich očakávanie? Ak áno,
aké je percento takýchto firiem?
ŠS: Medzi našimi zákazníkmi sa stretávame skôr s opačnou situáciou,
t.j. že po úspešnom nasadení EDI a
zhodnotení reálnych prínosov, začnú firmy hľadať využitie EDI v ďalších oblastiach svojho pôsobenia.
Spravidla EDI prestávajú využívať
iba spoločnosti, kde sa prerušil samotný obchodný vzťah s partnerom, s ktorým elektronickú komunikáciu využívali.
DR: Firmy mají EDI komunikaci obvykle zakotvenou ve smlouvách,
takže dokud trvá obchodní vztah,
EDI používají. Setkáváme se tedy
spíše s případy, kdy firma končí s dodávkami do řetězců a tak přestane
služby EDI využívat. Milé je, že pokud taková firma po čase své dodávky do řetězců opět obnoví nebo za-

čne dodávat novému odběrateli,
který EDI používá, tak se k nám vrací
a služby si opět aktivují. Na Slovensku také panuje poměrně neobvyklá obava uživatelů, že musí mít stejné EDI řešení jako jejich odběratel,
jinak by prý komunikace nepracovala. Takhle systémy EDI ale nefungují a je to nesmysl. Podobné mýty bohužel brání rozvoji EDI u takovýchto uživatelů a vlastně to brzdí rozvoj
komunikace i na celém trhu.

s.r.o., kde sme zastrešovali úvodnú
analýzu k projektu, pripravili technickú dokumentáciu pre dodávateľov ako aj samotnú implementáciu.
Okrem realizácie projektu na strane
METRA a MAKRO, vďaka intenzívnej
spolupráci s viacerými významnými
poskytovateľmi informačných systémov, sme pripravili v krátkom čase
na tento nový proces aj desiatky významných dodávateľov tovaru napr.
Dr. Oetker, Emco, Mecom, apod.

EDI je značne široký pojem. Ktorá časť, resp. aké obchodné správy sa používajú najčastejšie? Vidíte v používaní rôznych správ posun oproti minulosti?

DR: V posledních letech se zájem
soustředil na procesy spojené s logistikou. Vloni jsme například na
Slovensku realizovali s Metro Group
a společností Henkel pilotní projekt
pro využití příjmu zboží přes SSCC
kódy v kombinaci se zprávou DESADV, která podporuje identifikaci
palet. Pilot byl úspěšný a v letošním
roce již přináší první úspory. Další
oblastí rozvoje je omezení chyb ve
fakturách a zjednodušení zpracování dobropisů, které stojí třeba na
rozšíření avíz příjmu (RECADV ), díky
kterému lze omezit počet logistických dobropisů (opravných daňových dokladů). A díky nově zaváděným zprávám jako je vratka (RETANN) lze automatizovat zpracování
přijatých opravných daňových dokladů.

ŠS: Jednoznačne najvyužívanejším EDI dokumentom je objednávka, nakoľko inicializuje samotný obchodný prípad. V tesnom závese
je elektronická faktúra, príp. dodací list. Posun oproti minulosti vidíme najmä v zavádzaní nových typov
EDI dokumentov do praxe, ktoré zasahujú do ďalších firemných procesov, napr. logistických či reklamačných apod. Jedným z príkladov je
nedávna implementácia elektronických dodacích listov s SSCC kódmi u
nášho zákazníka METRO Cash & Carry SR s.r.o. a MAKRO Cash & Carry ČR

Dnes prakticky 100 % dokumentov vzniká v elektronickej podobe.
prečo ich teda elektronicky neposielať a neprijímať?
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Ako súvisí elektronická fakturácia
s EDI?

LOGISTIKA – EKONOMIKA – PRAX 2014
3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

ŠS: Fakturácia založená na formátoch a princípoch EDI je jedna z najrozšírenejších foriem fakturácie
v elektronickej podobe. Jej výhodou
je automatizácia procesu spracovania faktúr v informačných systémoch ako na strane vystavovateľa,
tak na strane prijímateľa faktúry. Nespornou výhodou je plná podpora
EDI fakturácie v slovenskej i európskej legislatíve a kompatibilita informačných systémov naprieč rôznymi
odvetviami a krajinami.
DR: Zásadním je, že oblast elektronické fakturace se zaměřuje pouze na fakturu a nikoliv na širší kontext obchodní komunikace. V tom
má EDI obrovský náskok, neboť díky
prověřeným standardům řeší komplexně procesy nad doklady odběratelsko-dodavatelského
vztahu.
Takže e-fakturace je pouze malou
podmnožinou toho, čemu se věnujeme.
EDI je udomácnené najme v oblasti rýchloobrátkového tovaru. Pozorujete záujem aj v iných sektoroch?
ŠS: Najmä v posledných rokoch evidujeme zvyšujúci sa záujem o EDI
v snahe zvyšovania efektívnosti a
výkonnosti firiem z rôznych iných
oblastí akými sú napr. logistika, bankovníctvo, stavebný priemysel či
štátna správa. Dôvodom zvyšujúceho sa záujmu o zavedenie EDI v
iných oblastiach je nielen automatizácia a elektronizácia procesov, ale
aj plnohodnotná bezpapierová dôveryhodná archivácia dokumentov.
DR: Díky vysokému rozšíření podpory EDI v informačních systémech je
EDI vhodné pro všechny obory s ob-

20. November 2014
Dom Odborov ŽiliNa
INTERNETOVÉ NOVINY PRE LOGISTIKU

sloveNská republika

www.logistickymonitor.sk

hLAVNý PARTNER

dobnými procesy. Kromě FMCG je
tak EDI hodně rozšířeno v oblasti DIY,
odkud je to blízko k nejrůznějším velkoobchodům bez ohledu na to, zda
nabízí elektroniku nebo vodo-topo
sortiment. V tomto roce pak máme
za sebou úspěšné projekty u největších webshopů, jako je Internet Mall
nebo Alza a také u etablovaných kamenných prodejců elektroniky jako
je Datart.
Máte nejakú víziu do budúcnosti,
resp. kde vidíte EDI o 5-10 rokov?
ŠS: Predpokladáme, že sa EDI stane
štandardom u väčšiny prosperujúcich a moderných spoločností. Zároveň očakávame zavádzanie EDI
do nových odvetví a tiež transformáciu ďalších firemných procesov
do elektronickej podoby. Narastajúci trend možno očakávať aj v elektronickom spracovávaní dokumentov napríklad v rámci vnútropodnikového zdieľania dokumentov, alebo schvaľovacieho procesu.
DR: V oblasti ICT je těžké odhadnout,
co bude příští rok, natož co bude za 5

let. Ještě těžší je to v evropském prostředí, kde je snaha kdeco centralizovat a regulovat. Podle našich statistik byl meziroční nárůst objemu elektronicky přenesených dokladů více
než 20 % a obdobné odhady máme
pro letošní rok. A co by z toho mohlo
plynout konkrétně? Předpokládám,
že budou zefektivněny další procesy, které dnes vykazují rezervy. Tipuji
si na oblast automatické publikace a
sdílení sortimentu (eKatalogy a související zprávy PRICAT/PRODAT), neboť třeba zalistování zboží je proces
stále velmi zdlouhavý. Již dnes evidujeme zájem o zprávu potvrzování objednávek (ORDRSP), u které však
víme, že na ni není český ani slovenský trh informačních systémů připraven. A v oblasti obchodního procesu chybí také podpora ve vyjednávání, tedy oblast poptávek a nabídek,
pro které existují standardní zprávy
REQOTE a QUOTES.
Ďakujeme za rozhovor.




Martin Beňo
beno@gs1sk.org
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Mobilné aplikácie v modernom obchode
... inovácie sa stretávajú s úspechom
Už niekoľko krát sme Vás informovali o našich mobilných aplikáciách
Skento a Naše potraviny. Dnes by
sme Vám chceli predstaviť aplikácie,
ktoré môžu v budúcnosti pozitívne
ovplyvniť zákazníka a aj obchodníka.
Znižovanie cien chytrých telefónov
napomáha k tomu, aby sa tieto zariadenia dostali do rúk stále širšieho okruhu spotrebiteľov. Penetrácia tabletov
je ešte rýchlejšia, ako to bolo pri chytrých telefónoch a obchodníci si tento
trend všímajú. Pred niekoľkými rokmi
ste sa mohli stretnúť len s jednoduchými webovými stránkami, potom sa tieto prerobili, aby boli lepšie zoptimalizované pre mobilné telefóny a neskôr
pre tablety. V súčasnosti sa do popredia dostávajú špecializované mobilné
aplikácie.

Ak máte chytrý telefón tak ste si už
nejakú aplikáciu určite nainštalovali. Aplikácie sa dajú spraviť presne na
mieru daného obchodníka a jeho zákazníkov. Už aj u nás má väčšina obchodných sietí svoju mobilnú aplikáciu. Väčšina ich je veľmi podobná
- dajú sa cez ne prezerať akcie, lokalizovať najbližšia predajňa, informovať zákazníkov o aktuálnych akciách. Aplikácie však dokážu omnoho viac a vedia
ovplyvniť zákazníkov a aj obchodníka.
V poslednej dobe nás zaujala aplikácia, ktorú pred nedávnom spustili
v USA u jedného z najväčších obchodníkov s rýchloobrátkovým tovarom.
V čom je aplikácia odlišná od bežných aplikácií ostatných obchodníkov?
V tom, že jej použitím dokáže zákazník

do značnej miery eliminovať pre mnohých najnepríjemnejší aspekt nakupovania - čakanie v rade pri pokladni. Dlhá rada dokáže odradiť od nákupu množstvo zákazníkov. Pritom väčšina zákazníkov už má pri sebe zariadenie, ktoré im v plnej miere dokáže nahradiť pokladňu. Walmart v USA vyvinul aplikáciu, pomocou ktorej si zákazník už počas nákupu skenuje produkty predtým ako ich uloží do košíka. Po
ukončení nákupu len skontroluje, či sa
obsah v košíku zhoduje so zoznamom
v mobilnom zariadení, aplikácia vygeneruje kód, ktorý zoskenuje pri pokladni a zaplatí. Využitím aplikácie teda vybavenie jedného zákazníka trvá toľko,
ako keby kupoval len jeden výrobok.
Aplikácia je funkčná len vo vybraných
predajniach, ale ich zoznam sa neustále rozširuje. V aplikácii sa nachádzajú aj
ostatné bežné funkcie, ale je tam napríklad aj možnosť pripraviť si nákupný
zoznam a pri nákupe a skenovaní výrobkov aplikácia zoznam priebežne aktualizuje.
Sieť kaviarní Starbucks išla so svojou
aplikáciou ešte o krok ďalej. Zákazník
sa pri jej použítí vyhne pokladni úplne – zaplatiť dokáže priamo z mobilného telefónu. Táto aplikácia bola a je
obrovským úspechom. V krátkom čase
mal milióny používateľov a Starbucks
týždenne spracuje viac ako štyri milióny platieb cez vlastnú aplikáciu.
Ako vidíte z týchto príkladov, správne navrhnutá aplikácia dokáže osloviť zákazníka, ovplyvniť jeho správanie, propagovať vašu značku získať
Vám lojálneho spotrebiteľa. Treba mať
len otvorenú myseľ, nekopírovať už vymyslené aplikácie a nebáť sa ísť do nových vecí.

Ladislav Janco

janco@gs1sk.org
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platnosť nariadenia EÚ 1169 sa blíži
... mnohí naši členovia nevedia, že nariadenie sa týka aj ich výrobkov

Posledné dva roky sme Vás priebežne informovali o nariadení Európskeho
parlamentu a rady 1169/2011. Platnosť
tohto nariadenia je od 13. 12 .2014. Počas nedávnych školení venovaných
čiarovým kódom sme zistili, že niektorí naši členovia, ktorých sa toto nariadenie týka nemajú informácie o jeho
požiadavkách a nespravili doteraz nič
preto, aby po polovici decembra požiadavky spĺňali. Pripravili sme pre Vás
toto zhrnutie najdôležitejších bodov
nariadenia.
Nariadenie EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom sa venuje informáciám, ktoré musia byť zobrazené na obale výrobku. Časť nariadenia sa zameriava na
informovanosť zákazníkov, ktorí nakupujú potraviny na diaľku (zväčša cez
internet).
Na výrobkoch predávaných v EÚ je
potrebné uvádzať tieto údaje:
a) názov potraviny;
b) zoznam zložiek;
c) alergény;
d) množstvo určitých zložiek alebo
kategórií zložiek;
e) netto množstvo potraviny;
f ) dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby;
g) všetky osobitné podmienky skladovania a/alebo podmienky použitia;

h) meno alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku uvedeného v článku 8 ods. 1;
i) krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, ak sú ustanovené v článku 26;
j) návod na použitie, ak by bez poskytnutia takéhoto návodu bolo
ťažké potravinu správne použiť;
k) ak ide o nápoje obsahujúce viac
ako 1,2 objemového percenta alkoholu, skutočný obsah alkoholu
v objemových percentách;
l) označenie výživovej hodnoty.
Na obaloch potravín sa pri
všetkých povinných informáciách o
potravinách vyžaduje minimálna veľkosť písma 1,2 mm. Pri menšom balení (s najväčšou plochou menej ako
80 cm2) je požiadavka na minimálnu veľkosť písma menšia (0,9 mm).
Dobrovoľné informácie (napr. slogany alebo tvrdenia) sa nesmú uvádzať
spôsobom, ktorý by zasahoval do
prezentácie povinných informácií.
Alergény musia byť zreteľne uvedené a zdôraznené v zozname zložiek.
Pri predaji na diaľku musia byť zákazníkovi povinné informácie zobrazené
pred ukončením nákupu.
Obaly všetkých balených potravín
predávaných v rámci EÚ musia ob-

sahovať nutričné informácie v súlade s nariadením do troch rokov od
ich prijatia, ak už údaje boli uvádzané do 13. decembra 2014. Ak nutričné údaje neboli uvádzané, povinnosť splniť nové požiadavky bude
povinná do piatich rokov po ich formálnom prijatí - v decembri 2016.
Nariadenie obsahuje aj výnimky a
prílohy, takže je potrebné si ho naštudovať a správne implementovať.
Pre časť, ktorá sa zaoberá nákupom
na diaľku má riešenie aj GS1 Slovakia
a to databázu Naše potraviny. Po zaradení Vašich výrobkov do databázy
viete zdieľať povinné aj nepovinné
produktové údaje so všetkými odberateľmi a obchodnými partnermi bez
potreby náročnej komunikácie pri
každej zmene alebo predstavení nového výrobku.
Do decembra už nezostáva veľa
času. Ak ste doteraz otáľali, alebo ste
nevedeli o požiadavkách nariadenia
EÚ 1169/2011, tak je najvyšší čas to napraviť, aktualizovať obaly svojich výrobkov a prípadne aj zaradiť Váš sortiment do databázy Naše potraviny.

Ladislav Janco
janco@gs1sk.org
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Kartónové balenia
... identifikácia a čiarové kódy
Čiarový kód na výrobku je už pomerne bežnou záležitosťou. Pre distribučný reťazec je nesmierne dôležité aj správne označovanie skupinových balení, ktoré sú určené pre
veľkoobchodný predaj.
Vytvorenie identifikačného
čísla
V prvom rade treba mať na zreteli,
že kartónové balenie musí mať pridelené svoje vlastné identifikačné
číslo. Existujú dve možnosti:
1. Trinásťmiestne číslo (GTIN-13)
Použite najbližšie voľné číslo
z rozsahu kódov, ktoré máte pridelené. Nesmie sa stať, že výrobok a kartón majú rovnaké číslo.
POZOR: Výnimka pre výrobky
s premenlivou hmotnosťou.
Všetky výrobky s premenlivou
hmotnosťou musia mať pridelené
aj 13-miestne GTIN (EAN kód). Toto
číslo slúži na jedinečnú identifikáciu
produktu a netlačí sa formou čiarového kódu na výrobok. Číslo je určené predovšetkým pre EDI komunikáciu a je rovnaké pre všetkých odberateľov.

Napríklad kurča chladené má
kód s premenlivou hmotnosťou
290001 a zároveň musí mať kurča chladené v databáze pridelený
13-miestny kód 858123456701k.
Poznámka: Jediný prípad, kedy sa toto
číslo objaví formou čiarového kódu priamo na výrobku je čiarový kód GS1 DataBar, pretože sú to nové typy čiarových
kódov, do ktorých sa nedajú zakódovať
kódy s premenlivou hmotnosťou.

2. Štrnásťmiestne číslo (GTIN-14)
Štrnásťmiestne číslo sa vytvára
z čísla výrobku. Tieto kódy si vytvára
vlastník kódov sám. Výhodou je, že
si tým šetrí čísla z rozsahu EAN kódov a vidno hierarchiu balenia.
I - indikátor balenia môže byť číslo
od 1 do 8. Sami si určíte pravidlá
pre každý druh výrobku.

Napríklad: 1
2
3

displej
kartón po 50 ks
kartón po 100 ks

X - p rvých dvanásť číslic EAN kódu
výrobku
K - k ontrolná číslica, ktorá sa vypočíta z predchádzajúcich trinástich číslic. Vzhľadom k tomu, že
sa pridala číslica indikátora balenia, vzniklo nové identifikačné
číslo a teda aj nová kontrolná číslica. Softvér, ktorý z čísla vytvorí
obrázok ju vypočíta sám.
Správnosť výpočtu si môžete overiť na našej stránke www.gs1sk.org
/ čiarové kódy / kontrolná číslica /
on-line výpočet.

Indikátor balenia Štruktúra GTIN-14

Kontrolná číslica

I

K

XXXXXXXXXXXX

Príklad: Výrobok má pridelený kód 8581234567894. Pre kartón môžeme vytvoriť 14-miestny kód pridaním indikátora balenia „1“ na začiatok, prepočíta sa kontrolná číslica a máme číslo
18581234567891. Ďalšia úroveň balenia by bola 28581234567898

Výrobok 8581234567894
Display 18581234567891
Kartón 28581234567898

POZOR: Výnimka pre výrobky s premenlivou hmotnosťou.
Na označenie kartónového balenia 14-miestnym kódom sa nedá použiť váhový kód s prefixom 27, 28 ani
29, pretože už zo samotnej štruktúry kódu vyplýva, že musíme použiť celosvetovo jedinečné číslo GTIN.
Použije sa teda to 13-miestne číslo, ktoré sme výrobku pridelili pre EDI komunikáciu. V tomto prípade je ale
fixne daný indikátor balenia „9“.
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VýroboK

Napríklad kurča chladené má kód s premenlivou hmotnosťou
290001 a zároveň musí mať kurča chladené v databáze pridelené
13-miestny kód 8581234567016. Kód pre kartón výrobkov s premenlivou hmotnosťou by bol 98581234567019

ZoBraZenie identifikačného
čísla čiaroVÝM kÓdoM
Trinásťmiestne číslo
Na kartón môžeme 13-miestne
číslo GTIN zobraziť v troch rôznych
podobách.
EAN-13
Kód musí mať v tlačenej podobe
veľkosť 150 % (55,94 x 38,87 mm) až
200 % (74,58 x 51,82 mm). Označuje
len druh výrobku a používa sa v prípade, že sa na kartón tlačia etikety,
pretože v porovnaní s kódom ITF-14
je oveľa menší.

Gtin
Kartón

ITF-14
Aj 13-miestne GTIN môžeme zobraziť kódom ITF-14 a to tak, že namiesto indikátora balenia použijeme len doplňujúcu číslicu 0. Identifikačné číslo ostane nezmenené,
ale umožní nám tlač priamo na kartón.
GS1-128
Pokiaľ má kartón pridelené
13-miestne číslo a potrebujeme
k nemu zakódovať aj dátum spotreby, šaržu alebo hmotnosť, použijeme kód GS1-128, ktorý sa tlačí na
termotransferovej tlačiarni až keď je
kartón s výrobkami zabalený.

290001
8581234567016
98581234567019

Štrnásťmiestne číslo
V prípade, keď chceme na kartón zobraziť 14-miestne GTIN formou čiarového kódu, tak možnosti
sú už len dve a to kód ITF-14 alebo
GS1-128. V oboch prípadoch je vytvorenie kódu pomerne jednoduché, zvolíte typ čiarového kódu, zadáte 14-miestne číslo a softvér vygeneruje príslušný typ kódu.
Súvisiace články s problematikou
nájdete v archíve na našej stránke
www.gs1sk.org / Služby / Publikácie / Aktuality 858 3/2011 Výrobky
s premenlivou hmotnosťou a EDI
3-4/2012 Kód na kartónové balenie výrobku
Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

EAN-13
ITF-14

GS1-128

Aktuality 858, informačný časopis
združenia GS1 SLOVAKIA,
registračné č. MK SR 3734/09,
ISSN číslo 1335-7336,
pre GS1 SLOVAKIA vydáva
EAN Slovakia, s.r.o.,
zostavil: Ivan Štaffen
grafická úprava, DTP:
Výtvarná agentúra A1 Žilina,
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tlač: Patria I., spol. s r.o., Prievidza
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Pridajte svojim výrobkom nový rozmer v digitálnom svete
- zdieľajte informácie cez databázu Naše potraviny
Naše potraviny vám pod jednou strechou poskytnú:

••
•

	Jednoduchý spôsob splnenia požiadaviek nariadenia EÚ 1169/2011.
	Kontrolu nad informáciami, ktoré kolujú na internete o Vašich výrobkoch.
	Podporu jednoduchej distribúcie multimediálneho obsahu odberateľom
a internetovým obchodom.

6
profesionálny softvér
na tvorbu etikiet
Jeden softvér,
nekonecné kombinácie
N
 iceLabel je rodina profesionálnych softvérov na vyrobu etikiet, ktorá
ponúka kompletné riešenie pre návrh a tlac ciarovych kódov a RFID tagov
Plne kompatibilny so všetkymi typmi ciarovych a 2D kódov, RFID,
databázami, grafickymi a Unicode štandardami
Bezkonkurencny rozsah mozností pre integráciu a konektivitu
V elky pocet dostupnych modulov a verzií

www.gs1sk.org

