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Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia.
Sme združenie, ktoré sa snaží propagovať a realizovať najmodernejšie spôsoby identifikácie a spracovania údajov, a pritom sme zabudli na vlastnú administratívu. Napríklad doručovanie faktúr elektronicky sa stalo bežným obchodným stykom, ale my sme stále posielali papierové doklady. Opýtali sme sa vás, či by ste akceptovali elektronický doklad a polovica členov odpovedala kladne. Potešilo nás to a ďakujeme vám zato. Predpokladám, že vám to uľahčí prácu, rovnako ako aj
sekretariátu združenia.

Nový prefix pre výrobky s premenlivou hmotnosťou
Rozsah kódov s premenlivou hmotnosťou, ktoré začínajú prefixom 27 sa
napĺňa a v krátkej dobe k prefixom
27 a 29 pribudne ďalší – 26. Posledné číslo, ktoré z rozsahu pridelíme
bude 279999, najbližšie ďalšie bude
260000.
Jedinou autoritou, ktorá je oprávnená určovať používanie prefixov
20 – 29 na Slovensku je GS1 Slovakia.

Prefix
26
27
29

ID číslo
výrobku
XXXX
XXXX
XXXX

Všeobecné pravidlá určuje globálna
organizácia GS1 so sídlom v Bruseli a v rámci týchto pravidiel si každá organizácia GS1 na svete určuje spôsoby využitia na svojom trhu.
Prideľovanie kódov musí byť centralizované, aby bolo možné zabezpečiť jedinečnosť kódov na danom
trhu. Kódy s prefixami 26, 27 a 29 sú
platné len na území krajiny, v ktorej
boli pridelené.

vnútorná
kontrolná číslica
k
k
k

hmotnosť
v gramoch
HHHHH
HHHHH
HHHHH

kontrolná
číslica
K
K
K

Pre firmy, ktoré používajú kódy
s premenlivou hmotnosťou to
zna mená, že elektronické váhy
musia umožniť zadávanie kódov
s novým prefixom a pokladničné
systémy musia byť schopné identifikovať nový prefix ako indikátor kódu
s hmotnosťou.
Ak nastane situácia, že odberateľ
nechce prijať tovar s novým prefixom, potom kontaktujte GS1 Slovakia.
Kontaktná osoba
Marianna Revallová,
revallova@gs1sk.org

Zmenili ste obchodné meno alebo sídlo?
... kontrola správnosti registrovaných údajov
Blíži sa termín fakturácie za ročné príspevky a licenčné poplatky na
rok 2016. Každému členovi združenia GS1 Slovakia alebo EAN Slova-
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kia s.r.o. bude vystavená faktúra na
základe Zmluvy o používaní identifikačného systému GS1. Preto Vás
prosíme o kontrolu svojich údajov,

ktoré evidujeme v našej databáze.
Na www.gs1sk.org/gepir nájdete
základné informácie o firmách, ktoré registrujeme (názov firmy, adre-

sa, kontaktné informácie). V prípade
akýchkoľvek ďalších zmien, ako sú
napríklad fakturačné údaje (IČO, DIČ,
IČ DPH) alebo zmeny v tržbách nám
písomne nahláste v období pred
začatím fakturácie, najneskôr do

10. novembra 2015 na adresu združenia alebo na info@gs1sk.org.
Aktualizáciu údajov môžete spraviť
aj cez službu EANonline.
Ak EANonline nepoužívate, na zadnej strane tohto čísla aktualít nájdete

informáciu ako sa do tejto služby registrovať a čo všetko, okrem zmeny
registrovaných údajov, ponúka.



Alena Brezániová
info@gs1sk.org

Elektronický podpis
... šesť rokov registračnej autority
Združenie GS1 Slovakia v spolupráci s EAN Slovakia s.r.o. je od roku
2009 registračnou autoritou pre vydávanie certifikátov pre elektronický
podpis. V tejto aktivite nás zastrešuje
spoločnosť Disig a.s., prevádzkovateľ
certifikačnej a akreditovanej certifikačnej autority. Za šesť rokov fungovania sme vydali 1 500 podpisov pre
komunikáciu s Finančnou správou a
ďalšími inštitúciami štátnej a verejnej
správy. Časť z vydaných certifikátov
tvoria certifikáty určené pre podpisovanie elektronických faktúr.
Ponuka našich produktov nezaostáva za vývojom v oblasti legislatívy,
technológií a dopytu na trhu. Kvalifikované certifikáty pre tvorbu zaručeného elektronického podpisu sa
dali vydať na jeden rok, teraz už aj na
dva alebo tri roky. Osobné certifikáty
(používajú sa na podpisovanie faktúr
alebo e-mailov) zostávajú platné jeden rok. Výnimkou je osobný certifikát pre právnickú osobu.
V roku 2013 nadobudol účinnosť
Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci (alebo zákon o e-Governmente). Schválený zákon novelizuje existujúci zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise, kde okrem iného zavádza úplne nové pojmy elektronická pečať a zaručená elektronická pečať.
Elektronická pečať je technicky ekvivalentom elektronického podpisu,

ktorý pomocou osobného certifikátu
pre právnickú osobu vytvára právnická osoba alebo orgán verejnej moci
s cieľom zaručiť pôvod a chrániť obsah údajov. Zaručená elektronická
pečať je z technického hľadiska ekvivalentom zaručeného elektronického podpisu.

V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty je zdaniteľná osoba povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry. Ako spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry možno v zmysle § 71 ods. 3 písm.
d) zákona č. 222/2004 Z. z. použiť aj
elektronickú pečať (§ 3a Zákona č.
215/2002 Z. z. o elektronickom podpise) právnickej osoby. Spoločnosť
Disig a.s. v súčasnej dobe poskytuje
možnosť získania systémového cer-

tifikátu s platnosťou až tri roky, ktorý je vydaný právnickej osobe, obsahuje jej jednoznačný identifikátor vo
forme uvedenia IČO, resp. DIČ, resp.
identifikátora prideleného štatistickým úradom priamo vo vydanom
certifikáte a umožňuje opatriť vystavenú elektronickú faktúru elektronickou pečaťou. Elektronická pečať
potom identifikuje jej pôvodcu, t.j.
právnickú osobu, ktorá elektronickú
faktúru vydala (vierohodnosť pôvodu) a zároveň po overení jej platnosti
aj neporušenosť jej obsahu.
Združenie GS1 Slovakia sa tiež rozhodlo prejsť na tento spôsob vystavovania faktúr, preto tí členovia, ktorí
nám poslali súhlas dostanú pravidelnú januárovú faktúru už v elektronickej podobe. Ak ste email s formulárom pre vyjadrenie súhlasu s elektronickou faktúrou nedostali alebo ste
naň ešte neodpovedali, stále máte
čas tak spraviť.
Ďalší z ponuky produktov, ktorý sa
stretol s úspechom na trhu je aplikácia Disig Desktop Signer, ktorá je určená na vyhotovenie a overenie zaručeného elektronického podpisu.
Aplikácia je certifikovaná NBÚ SR a
predstavuje ideálne riešenie pre subjekty komunikujúce s orgánmi verejnej moci.



Miroslava Miklová
epodpis@ean.sk
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Internetový obchod na Slovensku
... ako je na tom e-commerce u nás?
Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEC) zverejnila už
v máji tradičný prieskum o stave ecommerce na Slovensku.
Prieskum sa koná každoročne na
reprezentatívnej vzorke z celého
Slovenska. Pre SAEC ho spracovala
spoločnosť Nielsen. Hlavnými cieľmi prieskumu bolo zistiť spôsoby
nákupu na internete, postoje a postupy internetovej populácie a špecifikovať najčastejšie nakupované
produktové kategórie a využívané
eshopy.
Výsledky prieskumu nie sú prekvapivé a pre internetový obchod
sú povzbudivé.
Internetoví používatelia za minulý rok nakúpili v internetových obchodoch častejšie a urobili viac nákupov než predošlé roky. 62 % respondentov nakúpilo aspoň raz za
štvrťrok a takmer polovica urobila viac ako 5 nákupov v posledných
12 mesiacoch. Len 4 % na internete
nikdy nenakupujú. Najčastejšie preto, lebo preferujú prezrieť a vyskúšať
si tovar osobne.

•
•
•
•
•
•
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Hlavné závery prieskumu:
	V minulom roku ľudia na internete
najviac nakupovali oblečenie a obuv.
	Najsilnejší zákazníci internetových obchodov sú vysokoškolsky
vzdelaní, vo veku 25 – 34 rokov.
	41 % zákazníkov používa porovnávače cien takmer pri každom
nákupe.
	95 % má s nakupovaním na internete dobré skúsenosti.
	22 % plánuje nakupovať potraviny online.
	36 % plánuje nakupovať telekomunikačné služby online.

Predaj potravín online
Kvôli projektu Naše potraviny nás
hlavne zaujíma oblasť predaja potravín. Skúsenosti s nakupovaním
potravín na internete má iba 12 %
internetovej populácie. Dôvodom,
prečo tento spôsob respondenti
odmietajú, je hlavne dostupnosť kamenného obchodu, potreba osobného kontaktu s tovarom, obavy o
čerstvosť a trvanlivosť alebo jednoducho nezáujem. Ako plus je vnímaná hlavne možnosť donášky až domov a dostupnosť rôznych výrobkov, ktoré sú inde nedostupné.
Iba 22 % respondentov plánuje
v budúcnosti nákup potravín online,
to svedčí o pomerne malom záujme
o tento spôsob obstarávania potravín. Oproti minulému roku je len minimálny nárast ľudí plánujúcich tieto nákupy a ľudí, ktorí už majú skúsenosti s týmito nákupmi. Záujem
o zaobstarávanie potravín cez internet je zreteľný u ľudí vo veku 25 – 44
rokov a medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi (silnejší zákazníci internetových obchodov).
Takmer pätina oslovených považuje nákup potravín v interneto-

vých obchodoch za určite prínosný,
z toho najviac ľudí uviedlo, že je to
kvôli úspore času. Pozitívny prínos
najviac vnímajú tí, ktorí na internete
potraviny kupujú viac, teda veková
skupina 25 – 44 rokov, vysokoškoláci a ľudia z veľkých miest.
Z veľkých obchodných reťazcov
sa doteraz stretávame s internetovým predajom len u jedného, do
konca roku 2015 by sme však mohli
mať na výber už z viacerých. Predaj
potravín cez internet v značnej miere závisí od blízkosti kamennej predajne, kde si môže zákazník nákup
vyzdvihnúť, prípadne mu je odtiaľ
doručený. S príchodom nových hráčov očakávame nárast tržieb z predaja potravín online a lepšie možnosti na nákup vo viacerých lokalitách. Výrobcovia a distribútori budú
tiež motivovaní rozmýšľať nad spôsobom, ako dostať správne informácie k svojim zákazníkom a tam sa
možno dostane k slovu aj databáza
Naše potraviny.




Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

DotCode
... riešenie na tlačenie kódov pri vysokých rýchlostiach
Vysledovateľnosť a jedinečná identifikácia výrobkov idú ruka v ruke.
V posledných rokoch sa neustále rozširujú nové kategórie výrobkov, ktorých sa týkajú legislatívne požiadavky a tieto ovplyvňujú administratívne
a výrobné procesy vo firmách.
Existujú nariadenia EÚ o vysledovateľnosti mäsa, rýb, cigariet, alkoholu, majitelia značiek požadujú vysledovateľnosť kvôli ochrane značky
pred falšovateľmi alebo spoločnosti majú zavedené systémy pre vysledovateľnosť kvôli vlastnej ochrane a
schopnosti rýchlo reagovať v prípade výskytu nebezpečných výrobkov
a potrebe stiahnuť ich z trhu.
Aj obchodníci chcú ochrániť svojich zákazníkov a vylepšovať si meno.
V niektorých odvetviach alebo pri
niektorých kategóriách výrobkov sa
prechádza na jedinečné označovanie každého kusu sériovým číslom,
dátumom výroby, spotreby, šarže
atď. Doteraz sa jedinečná identifikácia každého výrobku používala v automobilovom, leteckom a zdravotníckom priemysle, ale spôsob jedinečnej identifikácie sériovým číslom
sa už dostáva aj do obchodu s rýchloobrátkovým tovarom.
Spätná vysledovateľnosť produktov ovplyvňuje aj výrobné procesy a v mnohých prípadoch sú potrebné inovácie, aby bol dosiahnutý
požadovaný cieľ. Je veľký tlak na to,
aby sa vyrobilo viac výrobkov a stále rýchlejšie. Rýchlosť výroby v spojení s jedinečnou identifikáciou môže
byť problematická z pohľadu tlačenia kódu online počas výroby na výrobnej linke.

Pre potreby ochrany proti falšovaniu a výberu spotrebných daní sa
v niektorých prípadoch dá jedinečná
identifikácia výrobkov suplovať použitím serializovaných kontrolných
známok (u nás na cigaretách, tabaku
a alkohole) - toto je privátne riešenie
a je rôzne v každej krajine. Pre globálnych výrobcov a aj obchodníkov
je potrebné riešenie jednotné a voľne použiteľné pre celé portfólio výrobkov. Len tak sa dá dosiahnuť prehľadný a transparentný distribučný
reťazec.
Organizácia GS1 sa v poslednej
dobe stretla s požiadavkou tabakového priemyslu o zaradenie nového typu kódu do štruktúry štandardov GS1. Jedná sa o kód nazvaný
DotCode.

•
•
•
•
•
•
•
•

	Je to dvojdimenzionálny kód podobný kódom QR alebo Datamatrix.
	Jeho výhodou je tlačenie v čitateľnej kvalite v extrémnych rýchlostiach, až do 2000 výrobkov za minútu.
	Tvar kódu je buď obdĺžnik alebo
štvorec.
	Počet znakov je teoreticky neobmedzený.
	Má automatickú korektúru chýb,
takže ho možno čítať aj poškodený.
	Podporuje štandardy GS1.
	Podporuje agregáciu – označenie
celej hierarchie výrobkov.
	Dá sa prečítať aj cez fóliu (ktorá sa
používa napríklad na cigaretách).

S týmto kódom dokážu výrobcovia
cigariet splniť požiadavky na vysledovateľnosť v zmysle nariadenia EÚ
a aj zabezpečiť jedinečnú identifikáciu pre potreby ochrany značky proti falšovaniu.

Tabakový priemysel nie je jediný,
ktorý by chcel využívať výhody nového kódu. Problémy spôsobené rýchlosťou výroby sú aj vo farmaceutickom priemysle alebo pri výrobe nápojov. Práve pri výrobe nápojov sa
rýchlosť tlačenia komplikuje veľkou
vlhkosťou, nerovným podkladom
(plechovky) a rotujúcimi výrobkami.
Existujú už riešenia, keď sa kód dá vytlačiť aj pri takýchto náročných podmienkach. Keďže sa jedná o identifikáciu potrebnú k vysledovateľnosti, tak kódy musia byť čitateľné na
100 %.
Pravdaže, nový typ kódu nemá len
samé výhody. Bežné kódy, čítané pri
pokladniach, majú vyhľadávacie prv-
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ky, podľa ktorých ich čítačka (skener)
jednoducho identifikuje a dekóduje. DotCode takéto znaky neobsahuje, preto by bolo jeho čítanie pri pokladni zdĺhavejšie – to je daň za rýchlu tlač. Aj v prípade použitia kódu
DotCode sa v blízkej budúcnosti nepočíta s tým, že by sa kódy čítali pri
pokladni. Bol by to len prídavný symbol, ktorý slúži na identifikáciu výrob-

kov jedinečným číslom kvôli ochrane
značky alebo pre splnenie legislatívnych požiadaviek.
Vývoj ide dopredu míľovými krokmi, rýchlosť výroby sa v budúcnosti
spomaľovať určite nebude a výrobcovia technologických zariadení musia byť pripravení na nové výzvy. Jednou z nich je aj jedinečná identifiká-

cia každého výrobku, bez ohľadu na
to, v akých podmienkach je vyrábaný. DotCode je riešením pre niektoré zložité aplikácie a veríme, že ho
už onedlho stretneme v distribučnej
sieti pod hlavičkou GS1.



Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

Spolupráca v maloobchode
... štandardy v distribučnom reťazci
V súčasnom maloobchode preberajú kontrolu spotrebitelia. Využívanie sociálnych sietí, on-line vyhľadávania a mobilných aplikácií im poskytuje okamžitý prístup k informáciám o produktoch, ktoré im pomáhajú robiť nákupné rozhodnutia.
Na strane ponuky, výroba pre maloobchod je komplexná a v rozsahu
skutočne globálna, nakoniec značky
a výrobcovia odoberajú materiály a
prácu z celosvetovej siete dodávateľov. Tento dynamický sektor vyžaduje posilnenie spolupráce v rámci celého dodávateľského reťazca, hlavne
kvôli zvýšeniu rýchlosti a efektívnosti. Obchodní partneri napríklad v oblasti textilného priemyslu sa za týmto účelom sústreďujú na riadenie zásob a dodávok.
Veľké firmy v tomto sektore začínajú „značiť pri zdroji“, čo znamená
aplikovať RFID tagy alebo iné nosiče
údajov na produkty hneď vo výrobe.
Ak sa v nosičoch využijú identifikačné čísla založené na štandardoch –
napríklad serializované GTIN (GlobálGLN

GTIN
SSCC
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GLN

ne identifikačné číslo obchodnej jednotky), výrobcovia môžu získať úplný prehľad o pohybe tovaru do distribučných centier a obchodov.
Majitelia obchodných značiek môžu
jednoducho overiť presnosť a úplnosť
dodaných objednávok – v prípade, že
každá je identifikovaná kódom SSCC
(Serial Shipping Container Code) a sledovať prepravné procesy s vylúčením
možného vstupu falzifikátov do dodávateľského reťazca.
Prepravcovia môžu monitorovať pohyb prichádzajúcich a odchádzajúcich zásielok prostredníctvom
EPCIS, štandardu GS1, ktorý sa používa na zdieľanie informácií o fyzickej
polohe a stave produktov.
Identifikačné čísla používajú prepravcovia na potvrdenie, že v zásielkach sa nachádzajú správne produkty a na automatickú aktualizáciu databáz. Keď zásielky tovaru prídu do
miesta určenia, predajňa zosníma
identifikačné čísla a potvrdí, že prijala správne produkty.
GTIN
SGTIN

SSCC

GLN

Kombinácia identifikačného čísla
EPC (elektronický produktový kód) a
technológie rádiofrekvenčnej identifikácie pomáha sledovať úroveň
stavu zásob v reálnom čase. Zároveň slúži na identifikáciu pri predaji a aj ako elektronická ochrana tovaru. Vylepšiť zážitok z nakupovania
zase pomôže inovácia vo forme „inteligentných“ skúšobných kabínok,
ktoré vedia zákazníkovi vyhľadať varianty tovaru v ďalších farbách a veľkostiach, ktoré má predajca dostupné na sklade.
Tým, že obchodní partneri zavedú
používanie GS1 štandardov, môžu
zjednodušiť existujúcu komplexnosť
dodávateľského reťazca v maloobchode a nájsť nové formy spolupráce. A, samozrejme, s nárastom počtu predajných kanálov (omni-channel retail) sa používanie globálnych
štandardov stáva nutnosťou.




SSCC

Miroslava Miklová
miklova@gs1sk.org

GTIN
SGTIN

GLN

Dôležitý oznam pre majiteľov softvéru NiceLabel
... koniec podpory pre verziu 5!
Od 31. 12. 2015 nebude spoločnosť NiceLabel podporovať svoj softvér NiceLabel Express v5 a NiceLabel Pro v5. Od uvedeného dňa nebude dostupná žiadna technická podpora alebo iná pomoc. Podpora pre
NiceLabel Suite v5 bude pokračovať
až do 31. 12. 2016.
Všetci majitelia NiceLabel Express
a Pro v5 si až do 31. 12. 2015 môžu
zakúpiť aktualizáciu na v6. Po uvedenom dátume už nebude možné
takto aktualizovať softvér NiceLabel
z v5 na v6, ale bude nutné zakúpiť si
novú plnú licenciu na v6.

Designer
Express
Designer Pro

Aktualizácia z v5 na v6
145 €

Plná licencia v6
245 €

295 €

595 €

V tabuľke nájdete porovnanie cien
jednotlivých produktov.
Softvér NiceLabel predstavuje
kompletné riešenie pre tlač etikiet
akéhokoľvek druhu. Je určený pre
tie spoločnosti, ktoré nemajú čiarový kód integrovaný do dizajnu obalu
svojho výrobku, ale lepia samostatné
štítky na výrobok, kartón, či paletu.
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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
Zmeny v zmluve – žiadosti o pridelenie nových kódov
odhlásenie existujúcich kódov
• zmena
práv a záväzkov /zmena používateľa
ukončenie zmluvy
aktualizácia údajov
v zmluve

• Vyrobené na Slovensku

http://www.gs1.sk/eanonline

– graficky spracované logo
a manuál pre tie firmy,
ktoré majú oprávnenie ho
používať

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
• kliknite EANonline
je pripravený zaznamenať Vaše požiadavky
dostali •

