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editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia.
Ak ste riadnym členom združenia, zároveň s týmto časopisom ste dostali aj Výročnú správu združenia GS1 Slovakia za rok
2014. Ak ste licenčný člen, elektronickú verziu správy si môžete pozrieť na našej webovej stránke.
Pokiaľ v časopise máte najnovšie informácie, v správe je vyhodnotenie projektov za celý minulý rok vrátane nášho hospodárenia. Úspešne sa nám darí zapájať do medzinárodnej spolupráce. Sme koordinátorom prípravy odporúčania pre používanie štandardov GS1 na kolkových známkach a taktiež spolupracujeme na vytvorení štandardu pre elektronickú faktúru vo verejnej správe. Snažíme sa zahrnúť do riešenia predovšetkým pripomienky našich členov, aby im implementácia nových noriem nespôsobovala nové problémy, ale prinášala úžitok. A to je naša hlavná úloha.

Kontrolné známky na alkohole a cigaretách
... chránia príjmy štátu a aj zdravie zákazníkov
Ako ste si už mohli v posledných
mesiacoch všimnúť, na alkohole, tabaku a cigaretách sa začína objavovať nový druh kontrolných známok.
Pre slovenský trh ich tlačí Mincovňa Kremnica š.p.. Po novom má každá fľaša alkoholu a každá krabička cigariet jedinečné identifikačné číslo.
Nové kolky spolu s informačným systémom Finančnej správy zabezpečujú vyššiu ochranu proti vniknutiu falšovaných výrobkov na trh a mali by
zvýšiť výber spotrebnej dane.
Kontrolné známky a celý systém za nimi tvorila Finančná správa v spolupráci s výrobcami, ktorých zmeny najviac ovplyvnia. Združenie GS1 Slovakia bolo pri vzniku
systému a podporovali sme od začiatku našich členov, či už výrobcov alebo distribútorov, ktorí budú
musieť spraviť zmeny na výrobných
linkách, aby boli schopní kontrolovať čísla kontrolných známok počas
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výroby. Umiestnenie kódu má veľký vplyv na dodatočné investície výrobcov a aj samotné kontrolné orgány majú jednoduchšiu manipuláciu
pri kontrole. Aj naším pričinením je
QR kód v strede kontrolnej známky
(na vrchnáku fľaše), čo značne uľahčuje skenovanie a znižuje náklady
na potrebné úpravy výrobných liniek.
Čiarový kód na známke je jedným
z najdôležitejších znakov, lebo jeho
načítaním dokáže kontrolór alebo
zákazník overiť pravosť alebo pôvod
výrobku.
Navrhovali sme, aby bolo jedinečné identifikačné číslo každej kontrolnej známky zakódované v štruktúre GS1, ktorá sa bežne používa
v obchode. Informačné systémy obchodníkov vedia pracovať s aplikačnými identifikátormi a kontrola pravosti tovaru by mohla byť jedno-

ducho implementovaná do procesu príjmu tovaru. S týmto návrhom
sme však neuspeli.
V GS1 Laboratóriu automatickej
identifikácie tovarov a služieb sme
vytvorili funkčnú ukážku systému
pre výrobcov a distribútorov, kto-

rá demonštruje prínos automatickej
identifikácie aj v tejto oblasti. V spolupráci s nami vytvorila spoločnosť
KODYS komplexné riešenie pre monitoring kontrolných známok.
Je vidieť, že Finančná správa a ministerstvo financií chcú zlepšiť systém kontroly, bezpečnosť zákazníkov a zvýšiť výber spotrebnej dane.
S novým systémom však vznikli aj
nové problémy, ktoré musia riešiť
výrobcovia aj distribútori.

Aplikácia Superkolky
Aplikáciou Finančnej správy Superkolky dokáže každý odhaliť nelegálny alkohol a cigarety.
Aby bol nový systém nápomocný
aj pri ochrane spotrebiteľa, Finančná
správa zverejnila mobilnú aplikáciu,
ktorá slúži na to, aby si zákazník pomocou smartfónu dokázal skontrolovať pravosť výrobku, ktorý kupuje.
Je to umožnené tým, že každá kontrolná známka má jedinečný identifikačný kód, ktorý je v QR

kóde. Mobilná aplikácia Superkolky sa po načítaní kódu prihlási do
databázy Finančnej správy a zobrazí používateľovi informácie o výrobku, na ktorom je jedinečná kontrolná známka použitá.
Aplikácia je dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android a v blízkej budúcnosti bude aj pre
iPhone a Windows Phone.



Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

RFID mení spôsob nakupovania
... po kríze prichádza rast
Obchodníci a majitelia značiek sa
čoraz častejšie obracajú na technológie elektronického produktového
kódu a rádiofrekvenčnej identifikácie, aby svojim zákazníkom pri nákupe cez rôzne predajné kanály poskytli kvalitu a splnili ich očakávania.
Pre obe strany, obchodníkov aj
majiteľov značiek je to v prvom rade
presný prehľad o zásobách. V prípade obchodníkov je možné zoznam
výhod ďalej rozšíriť o zvýšenie predaja, zníženie počtu výrobkov, ktoré
chýbajú na sklade a skrátenie času
stráveného pri inventarizácii (zrýchlenie procesu inventarizácie z dvesto položiek na 20 000 položiek za
hodinu). Na strane majiteľa značky môžeme spomenúť vyššiu presnosť pri vychystávaní alebo príjme
na sklad a možnosť využiť serializáciu, t.j. jedinečnú identifikáciu každej položky tovaru. V dnešnom komunikačnými prostriedkami prepojenom svete obchodní partneri hľadajú nové spôsoby ako presnejšie
predpovedať trendy, efektívnejšie
spolupracovať a zdokonaliť riadenie
zásob. EPC a RFID, ktoré sú súčasťou
GS1 Systému štandardov spájajú digitálny a reálny svet a menia zaužívané spôsoby predaja a nákupu.

Minulý rok sme boli svedkami nevídaného nárastu záujmu amerických obchodníkov o vyššie spomenuté technológie. Najväčšie obchodné spoločnosti začali zverejňovať detaily o úspešnom využívaní rádiofrekvenčnej identifikácie na
úrovni jednotlivých položiek. Týmto spôsobom boli totiž schopní do-

siahnuť až 95 % presnosť pri sledovaní toku zásob (oproti priemernej
63 % presnosti), čo vedie k rýchlejším rozhodovacím procesom a kratšiemu reakčnému času pri optimalizácii úrovne zásob na predajni alebo v sklade. Napríklad obchodný
dom Macy’s zverejnil, že po nasadení technológie rádiofrekvenčnej
identifikácie výsledky služby „nakúp

online/vyzdvihni v obchode“ sa zvýšili na 125 %, čo znamená, že zákazníci, ktorí si prišli vyzdvihnúť tovar
objednaný online si do košíka pridali ďalšie položky, čo samozrejme nemusí byť len zásluhou RFID, ale určite je tento spôsob identifikácie tovaru užitočným nástrojom pri systémoch priebežného doplňovania,
ktoré sú bežné pri tovaroch s vysokou sezónnosťou a obrátkovosťou
ako je napríklad textil.
Po útlme spôsobenom krízou,
kedy sa firmy zdráhali zavádzať
nové riešenia, ktoré by boli vysokou investíciou, prichádza obdobie,
kedy nastáva mierne oživenie na
trhu s technológiami automatickej
identifikácie a spoločnosti sa začínajú vážnejšie zaoberať možnosťami, ktoré im poskytujú. Aj firmy, ktoré boli len pasívnym používateľom a
tovar označovali len preto, lebo ich
k tomu zaviazal odberateľ, začínajú
chápať, že technológia je dokonalejšia, flexibilnejšia, možno lacnejšia a
že teraz je ten správny čas začať sa
zaoberať všetkými benefitmi, ktoré
im je schopná sprostredkovať.



Miroslava Miklová
miklova@gs1sk.org
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Kam sa uberá internetový predaj potravín
na Slovensku?
... je pozadu za inými kategóriami, ale úspešne sa rozvíja
Predaj cez internet rastie každý rok. Aj u nás si už ľudia zvykli na
to, že cez internet nakúpia rýchlo a
bez problémov oblečenie, elektroniku, knihy, CDčka, lístky na podujatia,
ale aj obuv. Pri používaní overených
obchodníkov nie sú problémy s reklamáciami, vrátením tovaru alebo
s možnou stratou peňazí.
Ako je to ale s predajom potravín?
Ten zatiaľ značne zaostáva. Spoločnosť Dunnhumby, ktorá spravuje vo
viacerých krajinách vernostné systémy, vydala štúdiu, kde porovnáva
nákupné správanie 7 miliónov zákazníkov v 14 krajinách Európy, Ázie
aj Ameriky. Jednou z porovnávaných krajín bolo aj Slovensko.
Štúdia sa z časti venovala aj internetovému predaju potravín. Slovensko sa zaradilo medzi rozvíjajúce sa
krajiny. Prekvapivo, medzi rozvíjajúcimi sa krajinami sa objavili okrem
Slovenska, Českej republiky, Poľska
aj krajiny ako Japonsko a USA. Penetrácia online obchodu do kategórie potravín je v týchto krajinách do
0,9 %. Prieskum ukázal, že internetový obchod s potravinami v rozvíjajúcich sa krajinách rastie vysokým
tempom – vidieť až 98 % percentný medziročný nárast. Na rozdiel od
toho rozvinuté krajiny (UK, Francúzsko, Južná Kórea) majú penetráciu
4,8 % a ročný nárast 31 %.
Najpredávanejšími
kategóriami
pri online predaji potravín sú mrazené mäso, detská výživa a konzervované potraviny.
Správanie online zákazníkov je iné
ako správanie v klasickej predajni.

4

Je potrebné, aby si to uvedomili výrobcovia aj obchodníci, ktorí sa do
online obchodu púšťajú. V súčasnej
fáze, keď sa online obchod s potravinami rozvíja, majú ešte čas vybudovať si základňu lojálnych zákazníkov. Spoločnosť GfK robila prieskum
slovenských zákazníkov, ktorí už potraviny cez internet nakupovali. Najčastejšie nakupujú potraviny cez internet jednotlivci a dvojice do 50
rokov a s deťmi mladšími ako 5 rokov. Internet používajú často na vyhľadávanie informácií o výrobkoch,
nakupovanie je pre nich skôr nepríjemné, dbajú na vyššiu kvalitu produktov, široký sortiment nie je pre
nich až taký dôležitý – radšej majú
prehľadnosť a radi si priplatia za to,
že môžu ušetriť čas. Internetový obchod najviac ovplyvní malé lokálne
predajne a supermarkety.
Klasickí obchodníci sa musia pripraviť na to, že ak chcú preraziť aj
v online obchode, tak sa musia prispôsobiť očakávaniam online zákazníka, ktorý sa nespráva rovnako ako
v klasickom kamennom obchode.
Internetový zákazník chce mať detailné informácie o výrobku, ktorý
plánuje nakúpiť. Ak informácie nenájde u predajcu, obráti sa na niekoho iného. Pri predaji potravín, ak
chce obchodník splniť požiadavky
legislatívy, aj tak musí zobraziť všetky dôležité údaje z obalu výrobku.
Nariadenie 1169/2011 o poskytovaní informácií spotrebiteľom explicitne hovorí o údajoch, ktoré je potrebné zobraziť. Aj keď nariadenie už
platí skoro pol roka, z nášho prieskumu vyplynulo, že v slovenských internetových obchodoch máte väč-

šiu šancu, že stránka predajcu obsahuje len malú fotografiu, názov a
cenu. Z pohľadu obchodníka je dosť
zložité dostať sa k relevantným a aktuálnym údajom. Pri šírke sortimentu, ktorý musí obchodník s potravinami mať v ponuke je nemysliteľné, aby si udržiaval databázu s produktovými údajmi sám. V projekte
Naše potraviny sme vytvorili platformu, ktorá slúži práve na jednoduché zdieľanie informácií o potravinách medzi dodávateľmi, odberateľmi a koncovými zákazníkmi. Výrobca spravuje v systéme len údaje o svojich výrobkoch a všetci jeho
odberatelia dokážu údaje z databázy čerpať.
Internet je obchodom budúcnosti. Pri potravinách je nárast predaja zatiaľ pozadu za ostatnými kategóriami, ale výrazne napreduje aj u nás. Celosvetovo vzniká každý deň množstvo výrobkov, ktoré sa
už v klasických kamenných predajniach ani nevyskytujú a dajú sa kúpiť len na internete. Stále viac zákazníkov má neustály prístup na
internet cez smartfóny a tablety a
z mladých ľudí, ktorí vyrastali s internetom sa stávajú noví a moderní zákazníci. Dôveryhodné informácie hrajú pri internetovom obchode
kľúčovú úlohu. Zákazník nereaguje
pozitívne, ak mu je doručený výrobok, ktorý neobjednával. Pri potravinách to platí dvojnásobne, lebo zlá
informácia o zložení alebo alergénoch dokáže ovplyvniť zdravie používateľa.



Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

Čiarové kódy z pohľadu distribučných centier
... najčastejšie chyby
V minulom čísle časopisu Aktuality 2/2014 (nájdete ho
v archíve na našom webe) sme sa venovali označovaniu kartónových balení. Zamerali sme sa na spôsob prideľovania identifikačných čísel a predstavili sme si typy
čiarových kódov. Dnes sa pozrieme na kódy z praktického hľadiska.

Pri umiestňovaní čiarových kódov na výrobky treba brať
do úvahy to, kde a ako sa kódy skenujú. Z pohľadu distribučného centra, kde sa denne manipuluje s tisíckami kartónov je nevyhnutné správne identifikačné číslo,
kvalita kódu, veľkosť kódu a jeho umiestnenie.

Identifikačné číslo - Kartón musí mať svoje vlastné jedinečné číslo, inak po zoskenovaní nie je možné
správne priradiť položku. Napríklad sa naskladní alebo vyskladní nesprávny tovar.
Kvalita kódu - Čiarový kód musí spĺňať požiadavky medzinárodných noriem. V prípade kódov EAN je to
ISO/IEC 15420 a v prípade kódov ITF-14 je to ISO/IEC 16390. Kvalita oboch typov kódov sa vyhodnocuje kalibrovaným meracím zariadením v súlade s ISO/IEC 15416.
Veľkosť kódu
V distribúcii a logistike sa kódy skenujú z väčšej vzdialenosti, preto je nevyhnutné, aby kódy boli väčšie. V prípade kódov EAN-13 je to od 150 – 200 %.

ideálne
umiestnenie

Umiestnenie
Kódy musia byť vždy na takom mieste, aby boli viditeľné a čitateľné. Napríklad pri manipulácii s vysokozdvižným vozíkom musí byť kód umiestnený tak,
aby obsluhujúci personál nemusel vystupovať z vozíka a mohol prenosným terminálom kedykoľvek
kódy z paletového štítku zoskenovať. Treba zohľadniť aj spôsob manipulácie s paletou. Pri nakladaní
užšou stranou kódy prekryje paletový vozík, preto
ich treba umiestniť čo najvyššie.

Marianna Revallová

revallova@gs1sk.org

Nedodržanie náležitostÍ
kódu ITF-14
Čiarový kód ITF-14 je definovaný s tmavým rámikom okolo kódu. Rámik je povinnou súčasťou kódu. Jeho úlohou je
okrem iného zabezpečiť, že sa čiarový
kód zoskenuje vždy celý. Tento typ kódu
je totiž bez rámika možné zoskenovať
čiastočne a ak by sa čiastočné číslo zoskenované z čiarového kódu zhodovalo s údajom v databáze, mohlo by dôjsť
k chybnému spracovaniu údajov.
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Efektívny obchodný cyklus
... EDI nie je len elektronická objednávka a faktúra
Pojem EDI (Electronic Data Interchange - elektronická výmena
údajov) nie je v dnešnej dobe už tak
neznámy ako tomu bolo pred 5 – 10
rokmi, kedy sa EDI na Slovensku len
rozbiehalo. V maloobchodných reťazcoch, v automobilovom priemysle a u ich dodávateľov je to už bežná prax.
Paradoxne sa ale potenciál EDI
často nevyužíva naplno, nakoľko jeho používatelia často realizujú EDI len čiastočne, napr. len elektronickú obchodnú objednávku, poprípade v posledných rokoch čoraz populárnejšiu elektronickú faktúru. Na zvýšenie efektívnosti celé-

ho obchodného procesu od objednávky po faktúru však chýba prepojenie informačného toku s fyzickým
tokom tovaru od dodávateľa k objednávateľovi.
Na obrázku na nižšie je nakreslený tok informácií a fyzického tovaru
v efektívnom obchodnom procese.
Elektronická obchodná správa objednávka (ORDERS) obsahuje okrem
druhu a množstva objednaného tovaru aj informáciu o požadovanom
dátume dodania. Dodávateľ môže
pomocou potvrdenia objednávky (ORDRSP) túto objednávku potvrdiť, poprípade upraviť objednáv-

kové množstvo podľa toho, čo mu
jeho skladové zásoby pre daný termín dovoľujú. Pred samotným dodaním tovaru, spravidla 24 hodín
pred dodaním, zasiela v avíze dodávky / elektronickom dodacom liste (DESADV ) dodávateľ odberateľovi informáciu nielen o druhu a dodávanom množstve, ale napr. aj dátum minimálnej trvanlivosti alebo
spotreby pre každý druh tovaru, číslo šarže a pod.
Fyzické dodanie tovaru sa najčastejšie vykonáva dvoma spôsobmi –
na homogénnych alebo heterogénnych paletách. Pri homogénnych

DODÁVATEĽ

ODBERATEĽ

Prijatie objednávky

Objednávka
Vytvoriť a poslať objednávku

Objednávka (ORDERS)

Prijať a spracovať objednávku

Prijať a spracovať potvrdenie objednávky

Potvrdenie objednávky

Poslať potvrdenie objednávky

(ORDRSP)

Dodanie tovaru
Prijatie dodávky tovaru

Umiestniť tovar na palety a pripraviť dodávku

Prijať a spracovať dodací list

Dodací list (DESADV)

Vytvoriť a odoslať dodací list
Odoslať tovar

Preprava tovaru

Prijať a skontrolovať tovar

Potvrdenie dodávky

Prijatie potvrdenia objednávky
Príjemka (RECADV)

Potvrdiť prijatie tovaru

Prijať a spracovať potvrdenie o prijatí tovaru

Umiestniť tovar v sklade alebo posunúť
na cross-docking pre ďalšie dodanie

Faktúra

Platba
Faktúra (INVOIC)

Prijať a spracovať faktúru

Platba

Poslať platbu

Vysvetlivky
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Pripraviť a odoslať faktúru

Informačný tok

Fyzický tok

Prijať a spracovať platbu

Interný tok

paletách, kedy sa na palete nachádza len jeden druh tovaru, sa na paletovom štítku najčastejšie nachádza GTIN, resp. EAN kód výrobku,
množstvo tovaru na palete, dátum
jeho minimálnej trvanlivosti alebo
spotreby a číslo šarže. To všetko je
na paletovom štítku v ľudsky čitateľnej podobe a taktiež v podobe čiarového kódu GS1-128. Okrem toho
sa na palete nachádza aj kód SSCC,
ktorý identifikuje prepravnú jednotku ako celok. Výhodou informácií
zakódovaných v čiarovom kóde je,
že nie je nutné vkladať tieto údaje
do skladového systému ručne. Stačí
údaje zosnímať pomocou ručného
skenera z čiarového kódu na paletovom štítku, čím dochádza k spomínanému prepojeniu informačného
toku z fyzickým tokom tovaru. Skladové informačné systémy dnes vďaka legislatívnym nárokom už obsahujú polia ako dátum minimálnej trvanlivosti alebo spotreby. Prečo ich
vkladanie potom nezautomatizovať
a nevyhnúť sa možným chybám pri
prepisovaní?
Ak sa na palete nachádza viacero
druhov tovaru, poprípade jeden

druh tovaru, ktorý pochádza z viacerých šarží a teda bude mať zrejme
aj iný dátum spotreby, potom hovoríme o heterogénnej palete. Tu sa na
paletovom štítku môže nachádzať
len identifikačné číslo prepravnej
jednotky – kód SSCC. Po jeho naskenovaní sa kód spáruje s rovnakým
kódom zaslaným v elektronickom
dodacom liste (DESADV ) a tovar sa
automaticky naskladní s príslušnými
množstvami, šaržami a pod. O tomto type paliet sme písali aj v prvom
vydaní Aktualít 858 v roku 2013.
Aj v tomto prípade dochádza
k priamemu prepojeniu toku informácií s fyzickým tokom tovaru. Vyžaduje si to však investície do informačného systému, ktorý musí byť
schopný:
1.	akceptovať elektronický dodací
list štruktúrovaný nie podľa položiek, ale podľa kódov SSCC,
2.	spárovať výstup zo skenera –
kód SSCC – s informáciou v elektronickom dodacom liste a
3.	preniesť informácie z elektronického dodacieho listu do skladového systému.

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: Miroslava Miklová
grafická úprava, DTP:
Výtvarná agentúra A1 Žilina,
foto: VA1, archív GS1,
tlač: Patria I., spol. s r.o., Prievidza

Počas prepravy mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru. Pomocou elektronickej obchodnej správy príjemka
(RECADV ) vie odberateľ informovať dodávateľa o skutočnom stave dodaného tovaru prakticky hneď
po jeho prevzatí. Vďaka tomu môže
dodávateľ vystaviť faktúru (INVOIC)
podľa reálnych údajov o dodanom
množstve. Platba za tovar môže nasledovať v riadnom termíne.
Vynechanie niektorej elektronickej obchodnej správy medzi objednávkou a faktúrou má za následok vyššie množstvo práce vykonanej ručne s možnou chybovosťou
pri prepisovaní údajov z papiera do
systému, poprípade zo systému do
systému. Obchodný cyklus, v ktorom si obchodní partneri vymieňajú
úplnú sadu elektronických obchodných správ, je zárukou efektívneho a
presného fungovania, čo má za následok zníženie nákladov na oboch
stranách.



Martin Beňo
beno@gs1sk.org

Slovakia
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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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.

Pridajte svojim výrobkom nový rozmer v digitálnom svete.
Zdieľajte informácie cez databázu Naše potraviny.

