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Kontrolné známky
Ucelený pohľad na
štandardy GS1 v praxi

Editoriál
... riaditeľa GS1 Slovakia
Vážení členovia združenia GS1 Slovakia.
Skončil sa rok 2015 a musím konštatovať, že to bol dobrý rok. Počet používateľov GS1 štandardov na Slovensku sa zvýšil takmer na 3900 a podarilo sa nám predstaviť niekoľko úspešných projektov. Už aj samotní obchodníci začínajú hovoriť o čiarovom kóde, ktorý by obsahoval dátum spotreby. Je to veľká výzva nielen pre nás, ale najmä pre výrobcov a dodávateľov čerstvých potravín. Ak sa nám to spolu s obchodníkmi podarí realizovať v roku 2016, bude to najväčšia inovácia
v obchode za posledných mnoho rokov.
Valné zhromaždenie GS1 Slovakia bude v tomto roku v Trenčíne 8. apríla. Budeme radi, ak si nájdete čas a zúčastnite sa
na ňom.

Kvalita čiarových kódov
... pozor na zahraničné trhy, požadujú vysokú kvalitu
Jedinou autoritou, ktorá môže požadovať dodržiavanie kvality čiarových kódov je trh – zákazník.
Niektoré krajiny majú zavedený
prísny systém kontroly kvality čiarových kódov. Pri zaraďovaní výrobku do sortimentu vyžadujú protokol
o kvalite kódu, inak ho nezaradia do
databázy výrobkov. Problém nastáva
v momente, keď sú obaly vytlačené,
čiarový kód nie je v súlade s normou a
zákazník požaduje 100 % kvalitu.
Ak plánujete dodávať svoj tovar na
zahraničné trhy, odporúčame, aby ste
si dali prácu grafika a tlačiara preveriť.
Dôležitý je kód na spotrebiteľskom,
distribučnom aj na prepravnom balení. Kontrolu kvality je potrebné robiť kalibrovanými meracími prístrojmi
v súlade s týmito normami:

•
•
•
•
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Výrobcovia sa spoliehajú na prácu grafikov. Z našich skúseností vieme, že nie každý z nich ovláda normy.
Na našej stránke nájdete dokument
„Kvalita čiarových kódov EAN“. V tomto dokumente sú spísané všetky požiadavky normy v človekom zrozumiteľnej podobe. Odporúčame, aby ste
svojim grafikom poslali tento dokument a žiadali, nech sa riadia ním a aj
medzinárodnými normami.
V prípade, že by ste mali záujem
o kontrolu kódu, stačí poslať poštou
na našu adresu (Nanterská 23, 010 08
Žilina) obal, výrobok alebo etiketu a
vystavíme protokol o kvalite. Ak má
kód nedostatky, uvedieme aj odporúčania, ako ich odstrániť. Kontrola kvality kódu je spoplatnená služba €15 za
kus.

Všeobecné špecifikácie GS1/GS1 General Specifications
ISO/IEC 15420 – špecifikácia kódu EAN/UPC
ISO/IEC 15417 – špecifikácia kódu Code 128
ISO/IEC 15416 – špecifikácie skúšok lineárnych kódov

Na záver len otázka na zamyslenie. Ak
by sa vám vrátil tovar pre nevyhovujúcu kvalitu, kto bude znášať náklady na
prepravu a preznačenie?
Tlačiar, lebo zle vytlačil?
Grafik, lebo zle spracoval?
Marketing, lebo schválil grafiku?
Obchod, lebo neupozornil na požiadavku kontraktu?

•
•
•
•

Marianna Revallová
revallova@gs1sk.org

EDI okienko
... ako skutočne fakturovať elektronicky
Elektronická faktúra a elektronická fakturácia sú pojmy, ktoré širšej
verejnosti dnes už nie sú neznáme. Tieto termíny bývajú však laikmi
často zamieňané.
Všeobecne sa elektronickou faktúrou (e-faktúrou) rozumie dátový súbor vytvorený elektronickou cestou,
ktorý obsahuje rovnaké položky ako
klasická faktúra.

Elektronickú fakturáciu väčšina firiem vníma ako vytvorenie PDF dokumentu a jeho zaslanie e-mailom.
To však nie je presné. Nevyhnutným
znakom a hlavnou výhodou elektronickej fakturácie je predovšetkým
automatizované spracovanie daňových dokladov, typicky faktúr.

Vystavovanie faktúr a ich prijímanie
vrátane zápisu do informačného systému firmy je každodennou rutinou
každého účtovníka alebo fakturanta. Väčšina spoločností ich pokladá za
bežné a potrebné a nehľadá v týchto činnostiach možnosti zefektívnenia
svojich obchodných procesov.
Elektronická výmena dát (EDI) nielenže túto efektivitu poskytuje, ale

navyše ponúka aj značné zníženie
nákladov. Prenos dát a obchodných
dokumentov priamo zo systému dodávateľa do systému odberateľa pomocou EDI eliminuje tiež riziko chýb
pri zápise. Odpadá tak nutná manuálna kontrola obsahu dokladov, prípadné vrátenie na opravu dodáva-

teľovi, či zdržanie preplatenia faktúry kvôli ľudskej chybe pri zadávaní do
informačného systému.
Keď spočítame náklady na prácu
účtovníka, poštovné, balné, papier
a tlač, štandardné náklady na jednu papierovú faktúru predstavujú
v priemere 2 – 3 €. Navyše zavedenie
do systému protistrany bežne trvá
2 – 3 dni od odoslania faktúry. Posielanie faktúry e-mailom v podobe
PDF síce odosielateľovi náklady znižuje, avšak situácia na strane adresáta zostáva rovnaká a stále nákladná.
Vďaka e-fakturácii je celý proces
rádovo skrátený na minúty a cena sa
pohybuje v prepočte okolo 0,20 €,
podľa počtu dokumentov. Okrem
značnej úspory nákladov prináša
elektronická výmena dát (EDI) výhodu v podobe úspory času zamestnanca finančného oddelenia, ktorý sa tak môže lepšie venovať dôležitejším a odbornejším prvkom svojej práce.
Ing. Štefan Sádovský
EDITEL SK

Konkurencieschopnosť vďaka výmene dát
... od spoločnosti EDITEL
Pre klientov z oblasti obchodu so
športovým tovarom, v odvetví zmietanom neustálym poklesom cien aj
rozmarmi počasia, sa z pružnej, nákladovo efektívnej výmeny tovaru stala rozhodujúca konkurenčná výhoda.
Obchod so športovým tovarom má
oproti iným odvetviam svoje špecifiká, ako sú špeciálne ponuky, sezón-

ne výpredaje a otváranie nových obchodov, ktoré sa odrážajú v neustále sa meniacich cenách, objednávkach, dodávkach a stave skladových
zásob. Ak chcú predajcovia športových potrieb zostať v hre a konkurencieschopní, musia konať rýchlo naozaj rýchlo! A rovnako rýchle musia byť teda aj procesy, ktoré zabezpečujú ich zásobovanie. Dnes je asi

najrýchlejším spôsobom odovzdávanie objednávok v reálnom čase.
Preto sa tiež stále viac spoločností,
v snahe o efektívny a predovšetkým
flexibilný proces zásobovania, obracia k elektronickej výmene dát, teda
EDI. Tá ponúka nespočetné množstvo výhod, vrátane kratších dodacích termínov, rýchlejšej reakcie na
zmeny a požiadavky výroby, zníže-
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nie nákladov na skladovanie, zníženie alebo úplné odstránenie manuálnych procesov a mnohé ďalšie. Spoločnosť EDITEL má k dispozícii lokálne EDI riešenie EdisuIT pre tých, čo
majú radi dáta pod svojou strechou,
tak aj novú generáciu outsourcovanej služby SubmIT, ktorá umožňuje
EDI využívať aj bez dodatočných nákladov na príslušný hardvér.
Sezónny predaj je výzva
Takmer celý proces spracovania
objednávok bol v minulosti riešený manuálne. Vzhľadom na sezónnosť obchodu so športovým tovarom, musia byť všetky dáta v predbežných sezónnych objednávkach
porovnávané a overované. Napriek
tomu, že sa väčšina spoločností spolieha na systém plánovania zdrojov

(ERP), často nepristúpi k automatizácii objednávok a zostáva pri výmene papierových dokumentov – to
v konečnom dôsledku znamená, že
musia všetky dáta do ERP systému
zadávať ručne, čo je veľmi prácny
proces.
Vždy dostatok tovaru na sklade
Zmenu priniesol stále sa zvyšujúci
podiel tovaru, ktorý je takzvane „stále na sklade“. Veľké obchody so športovým tovarom sú čoraz viac závislé
na automatizovanom procese spracovania objednávok, ktorý pomáha
k vzostupu celému odvetviu.
Medzi obchody, ktoré už prešli na
automatizované spracovanie objednávok, patria napríklad: SPORT2000,
Hervis, Sportisimo, A3 Šport, HZH,
Alpine PRO a tiež výrobcovia ako

Adidas, Puma, Amer Sports, Nike a
mnohé ďalšie. Cieľom EDITELu je
predstaviť EDI celému odvetviu obchodu so športovým tovarom. EDI
totiž umožní všetkým týmto spoločnostiam aj v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí ťažiť zo vzájomnej spolupráce, čo im v konečnom
dôsledku prinesie vyššiu flexibilitu
v procese dodávok tovaru než kedykoľvek pred tým.
EDITEL ponúka optimalizáciu spracovania objednávok tovaru pomocou EDI predajcom športového
tovaru všetkých veľkostí.
Hlavné EDI procesy využívané
v tomto odvetví
	Katalóg tovarov a cien (PRICAT)
	Objednávka (ORDERS)
	Potvrdenie objednávky (ORDRSP)
	Dodací list (DESADV)
	Príjemka (RECADV)
	Faktúra (INVOIC)

•
•
•
•
•
•

Výhody EDI v obchode so
športovým tovarom
	Kratšie dodacie lehoty
	Rýchlejšie reakcie na zmeny
požiadaviek
	Požiadavky na výrobu podľa
aktuálnych potrieb
	Úspory prevádzkových nákladov
	a mnohé ďalšie.

•
•
•
•
•

Ing. Štefan Sádovský
EDITEL SK

DATART naplno spustil EDI komunikáciu
... papierové účtovné doklady na rýchlom ústupe
Znížiť náklady spojené so spracovaním a archiváciou daňových
dokladov, zlepšiť objednávkový
servis pre dodávateľov alebo odstrániť
chybovosť
spôsobenú
manuálnym spracovaním dokladov. To sú len niektoré z cieľov
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v oblasti výmeny obchodných
dokladov, ktoré sa spoločnosti
DATART podarilo vyriešiť nasadením riešenia EDI (Electronic Data
Interchange) komunikácie s pomocou CCV Informačné systémy ako
EDI poskytovateľa.

Rýchla implementácia
Samotná príprava implementácie EDI trvala len mesiac. Na strane
spoločnosti DATART bola výhodou
dobrá znalosť vlastného informačného systému, ktorá bola podporená skúsenosťou interného IT oddele-

nia. Na začiatku prebehol implementačný workshop a takisto aj v priebehu vlastnej integrácie. V závere tohto
procesu prišla na rad testovacia prevádzka. Elektronickú výmenu dokladov so svojimi dodávateľmi zahájil DATART v poslednom štvrť roku
2014 prostredníctvom EDI správ objednávka (ORDERS), faktúra (INVOIC),
obchodná
námietka
(COMDIS) a ďalších potvrdzovacích správ.
Špecifikom odvetvia
maloobchodu so spotrebnou elektronikou je
vysoké percento dobropisov. Nepredaný tovar je
často vrátený dodávateľovi alebo je uňho plošne
znížená cena, aby sa stal
predajným. Takýto tovar
alebo časť jeho ceny je potom dobropisovaná. Pri spoločnosti DATART ide
o zhruba tretinu všetkých faktúr. Aj
tieto doklady rieši teraz DATART efektívne pomocou EDI správy INVOICE.
Ako jedni z mála vo svojom odbore
teraz môžu dobropisy posielať svojim obchodným partnerom v štruktúrovanej podobe elektronicky, bez
nutnosti tlačiť ich, posielať poštou a
fyzicky archivovať.
V prvej fáze projektu bolo v priebehu niekoľkých mesiacov zapojených
viac než 30 % dodávateľov, čo predstavuje vyše 60 % zasielaných dokladov, ktoré boli prevedené do štruktúrovanej elektronickej podoby. Od
júna 2015 bolo zahájené aj zapájanie dodávateľov pre slovenskú časť
siete DATART.
Projekt zapájania dodávateľov
Projekt zapájania dodávateľov využil na strane CCV Informačné systémy praktickú znalosť ERP systémov
na trhu a ich moduly na elektronickú výmenu dát. Bol preto vopred navrhnutý s pevne stanovenými cieľ-

mi, mesačnou cenou a jasnou dĺžkou
trvania.

majú prehľad o spracovaní ich dokladov priamo v našom systéme.“

„Jednalo sa o riadené oslovovanie
partnerov, analýzu ich pripravenosti a postupné zapájanie do elektronickej výmeny dokumentov tak, aby bolo
možné v čo najkratšom čase dosiahnuť čo najvyšší počet zapojených do-

Ako najväčšiu výhodu EDI komunikácie vnímajú dodávatelia uvedeného reťazca predovšetkým veľmi rýchlu spätnú väzbu v celom obchodnom a logistickom procese. Najmä
v prípade faktúry (INVOIC), kedy sa
vďaka notifikáciám môžete takmer okamžite
dozvedieť, že bol doklad
prijatý, či odmietnutý, vidia malí aj veľkí dodávatelia veľký prínos. Dôveryhodná archivácia týchto dokladov podľa platnej legislatívy je potom
čerešničkou na torte.

dávateľov. A to predovšetkým tých,
s ktorými si odberateľ vymieňa najviac dokladov. Pre návratnosť celého
projektu EDI komunikácie u odberateľa je tento proces kľúčový“, konštatuje Michal Rezner, vedúci realizácie
divízie eBusiness v spoločnosti CCV
Informačné systémy.
„Nasadenie EDI komunikácie prebiehalo rýchlejšie, než sme očakávali.
Prvé praktické prínosy, najmä so spracovaním dokladov, sú veľmi pozitívne. Úspora generovaná EDI v ľuďoch
na procese likvidácie faktúr dosahuje 30 %. Po podpise patričných zmlúv
s dodávateľmi sa ďalej tešíme aj na definitívne odstrihnutie papiera s využitím elektronického archívu. Podľa očakávaní k plnej automatizácii procesov
dôjde až pri vývoji spracovania dokladov v našom podnikovom systéme. EDI
je teda podmienkou nutnou, nie dostačujúcou na dosiahnutie benefitov“,
hovorí Petr Nekola za finančné oddelenie spoločnosti DATART a pokračuje: „Zapojení dodávatelia môžu
už dnes využívať výhody efektívnejšieho objednávkového procesu. Navyše

Plán elektronizácie
ďalších procesov
Rozvoj elektronickej komunikácie bude v spoločnosti DATART
ďalej prebiehať nielen čo do počtu zapojených dodávateľov, ale tiež
používaných EDI správ. V najbližšej
dobe je tak plánované nasadenie
ďalšej EDI správy DESADV, ktorá je
elektronickou obdobou dodacieho
listu. „S rastúcim podielom obchodných a logistických dokladov zaisťovaných prostredníctvom elektronickej
výmeny dát dochádza k násobeniu
výhod, ktoré EDI prináša. Konkrétne
v prípade elektronického dodacieho
listu je jednoznačným prínosom odstránenie manuálnych zásahov v rámci príjmu tovaru“, vysvetľuje David
Reichel, riaditeľ divízie eBusiness
spoločnosti CCV Informačné systémy a dodáva: „Výsledkom je rýchlejšie získanie presnejších a detailných
informácií o príjme. Umožňuje pripraviť si skladové pozície pred samotným
príjmom a pomáha tiež pri následnom spracovaní faktúr a zefektívňuje
kontrolu vecného plnenia.“


Petr Ondrášek
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Kontrolné známky
... nástroj na vysledovateľnosť
Kontrolné známky na alkohole a cigaretách si u finančných a colných
správ množstva štátov získavajú čoraz väčšiu obľubu. V deväťdesiatych
rokoch používalo kontrolné známky
menej ako 20 krajín. V roku 2014 to už
bolo 81 krajín a počas tohto roka sa
vytlačilo viac ako 150 miliárd známok.
Štandardy GS1 sme odprezentovali na jedinej svetovej konferencii,
ktorá sa týka problematiky kontrolných známok, Tax stamp forum 2015.
Na konferencii sa zúčastnilo viac ako
250 zástupcov poskytovateľov IT riešení, tlačiarní cenín, ministerstiev,
finančných a colných správ. GS1
Slovakia zastupuje Slovenskú republiku v niektorých technických komisiách ISO. Jednou z nich je aj TC 292
Ochrana a bezpečnosť spoločnosti, pod ktorú patrí nový štandard ISO
19998 – Požiadavky na obsah, bezpečnosť a vydávanie kontrolných
známok. Štandard sa ešte len tvorí a v rámci konferencie sa konalo aj
dvojdňové stretnutie pracovnej skupiny ISO. Bolo evidentné, že mnohí
zo zúčastnených majú technické a
legislatívne zameranie, ale v oblasti
identifikácie a procesov v distribučných reťazcov sa neorientujú. Dúfa-
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me, že aj našim pričinením sa začnú
GS1 štandardy používať na kontrolných známkach a ich potenciál sa využije v čo najširšom meradle.
U nás a aj v mnohých iných krajinách sa kvôli ochrane spotrebiteľa a
zvýšeniu obtiažnosti falšovania zaviedli jedinečné identifikačné čísla
každej známky. Keďže v GS1 máme
dlhoročné skúsenosti s automatickou identifikáciou, vieme, že naše
štandardy majú svoje miesto aj pri
systémoch na kontrolné známky.
Tabakové výrobky a aj alkoholické
nápoje sa predávajú v bežnom distribučnom reťazci, kde sa už roky využívajú rôzne GS1 štandardy. Identifikácia výrobkov, výmena dokumentov alebo produktových údajov sa
už dlho rieši práve cez naše štandardy. Kontrolné známky vždy slúžili len
ako potvrdenie o zaplatení spotrebnej dane. S používaním jedinečných
identifikačných čísel by ale systém
kontrolných známok mohol mať oveľa vyššie ambície, ako je len kontrola a výber spotrebnej dane. Jednou
z oblastí, kde by sa kontrolné známky
mohli využiť, je vysledovateľnosť tovaru od výrobcu, cez distribúciu, ob-

chod až ku konečnému zákazníkovi.
Treba si uvedomiť, že jedinečné číslo
v 2D kóde je bez elektronickej komunikácie a užívateľov, ktorí sú schopní
kód prečítať a použiť, zbytočné.
Práve vysledovateľnosť a možnosť
cielene vyhľadávať výrobky v distribučnom reťazci núti systémy kontrolných známok k tomu, aby boli
viac otvorené a okrem vysokej bezpečnosti ponúkli aj možnosť nahliadať do databáz pre kohokoľvek a kedykoľvek. S mobilnými čítačkami na
kódy vo vreckách a internetom sa
potenciálne z každého obchodníka,
distribútora a aj zákazníka stáva zároveň aj kontrolór finančnej správy,
ktorý má možnosť nahlasovať podozrenie na nelegálny výrobok. Použitím správneho identifikačného čísla
a správneho typu čiarového kódu sa
veľmi uľahčí implementácia čítania
kódov kontrolných známok v distribučnom reťazci a využijú sa možnosti, ktoré nám jedinečná identifikácia
každej kontrolnej známky (a teda aj
výrobku ňou označeným) dáva.



Ladislav Janco
janco@gs1sk.org

Ucelený pohľad na štandardy GS1 v praxi
... od výroby až po predaj
V GS1 Slovakia sme zriadili laboratórium automatickej identifikácie
tovaru a služieb (RFID Lab) s cieľom
poskytovať širokej verejnosti ucelený pohľad na využívanie štandardov GS1. Ukážeme vám tu spôsob
využitia štandardu rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID/EPC štandard)
vo všetkých častiach distribučného
reťazca. Na reálnych príkladoch máte

možnosť vidieť výhody a nevýhody čiarových kódov a rádiofrekvenčnej technológie. Nezabúdame ani na
budúcich používateľov, ktorým poskytujeme priestor laboratória na odskúšanie rôznych aplikácií pre svojich
zákazníkov. Využiť môžu inštalované
technológie na vypracovanie pilotných projektov, ktoré pomáhajú pri
implementácií automatickej identifikácie do skutočnej prevádzky.
Brány, v tomto prípade posuvné
automatické dvere laboratória, boli

pre širokú verejnosť prvýkrát otvorené dňa 12. novembra 2009. Odvtedy
došlo v laboratóriu k zmenám a pravidelne ho vynovujeme a prispôsobujeme vývinu technológií. Návštevou nášho laboratória získate informácie o našej organizácií, čím sa zaoberáme, čo sú štandardy, kde a ako
ich využívať. V laboratóriu je nasimulovaný distribučný reťazec, ktorý

je rozdelený na šesť sekcií. Vo „Výrobe“, kde sa na začiatku výrobnej linky nachádza dopravníkový pás s tlačiarňou a snímačom RFID, vám ukážeme využitie RFID štandardov ako je
tlač a aplikácia RFID etikiet, štandardy RFID aplikovateľné v logistike (pohyb tovaru v dodávateľsko-odberateľskom reťazci). Druhá polovica linky je vybavená snímačmi 2D kódov.
V časti „Balenie a preprava“ sú k dispozícii palety, balička na palety a vysokozdvižný vozík. Cez vstupnú RFID
bránu sa dostávame do zmenšenej
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verzie „Skladu“, kde sa prepravnému
baleniu prideľuje konkrétna skladová pozícia. V „Maloobchodnej predajni“ sú výrobky označené čiarovými kódmi, ale aj RFID identifikátormi.
Vybavená je pokladnicou s váhou a
RFID čítačkami na snímanie tovaru
pri nákupe. Nachádza sa tam samozrejme aj skener na skenovanie čiarových kódov GS1 Databar. Piatou časťou je „Návrh a verifikácia čiarových
kódov“, kde kontrolujeme kvalitu čiarových kódov kalibrovanými meracími zariadeniami v súlade s medzinárodnými normami ISO/IEC. „Fotografické štúdio“ je poslednou časťou a
je určené na zhotovovanie fotografií výrobkov pre projekt Naše potraviny. Celé laboratórium je napojené
na reálny informačný systém spoločnosti SAP.
Sme radi, keď môžeme poskytnúť
laboratórium na ďalší výskum v tejto oblasti a posunúť naše informácie
ďalej a dúfame, že rok čo rok bude
takýchto príležitostí viac. Aj touto
cestou, by sme Vás radi pozvali do
nášho laboratória, či už formou exkurzie alebo ako budúcich používateľov na odskúšanie riešení. V prípade záujmu stačí poslať e-mail na adresu gejdosova@gs1sk.org a dohodnúť si termín návštevy.



Petra Gejdošová
gejdosova@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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GS1 Databar
• Kód musí vždy obsahovať GTIN.
• Keď obsahuje dátum, tak je nástrojom
riadenia zásob.
• Keď obsahuje číslo šarže, tak je nástrojom
spätnej vysledovateľnosti.
• Môže obsahovať dátum aj šaržu.
KALIBROVANÝ
VÝROBOK

VÝROBOK
S PREMENLIVOU
HMOTNOSŤOU

GTIN – celosvetovo jedinečné číslo.

GTIN – celosvetovo jedinečné číslo.

Slúži na identiﬁkáciu aj pre EDI komunikáciu.

Slúži na identiﬁkáciu aj pre EDI komunikáciu.

Dátum minimálnej trvanlivosti 29. 02. 2016

Dátum spotreby 29. 02. 2016

Šarža 1122

Hmotnosť v kilogramoch na tri desatinné
miesta (0,225 kg)
Šarža 2211

Všetky informácie o čiarovom kóde GS1 Databar
www.gs1sk.org/gs1-databar
Kontakt: revallova@gs1sk.org

