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Dlhé roky som pôsobila na pozícii, z ktorej som firmám
pomáhala s identifikáciou produktov a čiarovými kódmi.
Veľakrát som sa stretla s tým, že zamestnanci vo firmách,
ktorí majú na starosti čiarové kódy, sú preťažení svojou
odbornou prácou a prideľovaniu kódov sa venujú len
okrajovo, ale napriek tomu robia všetko pre to, aby
výrobky označili správne, aj keď je označovanie balení
od spotrebiteľských až po tie paletové pomerne komplexné
a náročné.
Počas roka sme pre Vás pripravili množstvo návodov
a publikácií, z ktorých môžete čerpať informácie.
Ak uprednostňujete osobný kontakt, naši zamestnanci sú
špecialisti v danej oblasti, netrápte sa s hľadaním odpovede,
stačí zavolať ktorémukoľvek z nás. Sme tu preto, aby sme
Vám pomáhali.
Budem rada, keď sa vždy s dôverou obrátite na naše
združenie.

Marianna Revallová
riaditeľka

3

Aktuality 858

Online školenia a návody
...nová sekcia na stránke www.gs1sk.org

Počas tohto roka sme absolvovali spolu s vami
sériu školení, pri ktorých sme zistili, že odporúčania
na používanie štandardov zo systému GS1 sa neaplikujú
do praxe v dostatočnej miere. Bolo to viditeľné najmä
na kvalite/nekvalite verifikovaných vzoriek čiarových
kódov. Preto sme sa rozhodli vytvoriť na našej stránke
novú sekciu, ktorá pútavejším spôsobom priblíži
štandardy GS1 a ich možnosti. Novovytvorená časť
„Online školenia“ obsahuje viaceré druhy výukových
materiálov, napr. interaktívnu prezentáciu, videá a iné.

• GS1 Databar – predstavuje kód na identifikáciu
čerstvých potravín a poukazuje na rozdiely s bežne
používaným kódom s premenlivou hmotnosťou.
• Identifikácia paliet - predstavuje štandardizovanú
identifikáciu paliet kódom GS1-128 a číslom SSCC,
ktoré umožňuje obchodným partnerom automatizáciu
niektorý procesov a zjednodušuje distribúciu tovaru

Interaktívna prezentácia jednoduchým a moderným
spôsobom približuje, ako fungujú štandardy GS1
v každom bode distribučného reťazca – od farmára až
po konečného spotrebiteľa. Namiesto času stráveného
na školení dostanú záujemcovia všeobecné informácie
o systéme GS1 pomocou animovanej webovej aplikácie
„Discover GS1 in CPG“, ktorá je dostupná už v 23
jazykoch, vrátane slovenčiny.

•
•
•

Okrem vyššie spomínanej aplikácie nájdete v „Online
školeniach“ na našej stránke aj nasledovné krátke videá:
• GS1 pravidlá pre prideľovanie GTIN – predstavuje online
nástroj, ktorý vám pomôže pri správnom pridelení
GTIN výrobku. Tu nájdete ZÁKLADNÉ PRINCÍPY, ktoré
jednoznačne riešia problematiku, KEDY ZMENIŤ a KEDY
naopak PONECHAŤ GTIN výrobku.
• GS1 produktové údaje – video vysvetľuje dôležitosť
produktových údajov z pohľadu zosúladenia
kamenného a internetového predaja (omni-channel)
a možnosti, ktoré poskytujú v tejto oblasti GS1
štandardy.
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Všetky videá nájdete aj na Youtube kanáli GS1 Slovakia.
Okrem toho nájdete v novej sekcii aj niekoľko prezentácii:
Serializácia a GS1 Datamatrix v zdravotníctve
EANonline – základné funkcie a tlač paletovej etikety
Práca v databáze Naše potraviny

Veríme, že vám naša nová sekcia pomôže pri správnej
implementácii štandardov GS1 vo vašich spoločnostiach
a na vašich výrobkoch.
				
				

Pre priamy link na novú
sekciu načítajte QR kód

Ladislav Janco
konzultant, nové sektory
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Školenie GS1 Basic pre členov
v roku 2017
V rámci prehlbovania vzťahov, komunikácie a rozširovania
povedomia o našej činnosti sme pre našich členov
v mesiacoch október a november zrealizovali sadu školení
GS1 Basic, ktoré sa konali v Žiline, Bratislave a v Prešove.
V rámci realizovaných školení jednotliví účastníci získali
základné znalosti o:
• fungovaní GS1 Slovakia,
• pravidlách prideľovania GTIN,
• používaní a implementovaní rôznych typov čiarových
kódov,
• kvalite čiarových kódov,
• VNS (Vyrobené na Slovensku),
• práci v našej aplikácii EAN online,
• štandardnej paletovej etikete a jej tvorbe,
• a iné...

Reálny počet účastníkov podľa krajov
17 Bratislavský kraj
14 Trnavský kraj
14 Trenčiansky kraj
11 Nitriansky kraj
13 Banskobystrický kraj
12 Žilinský kraj
13 Prešovský kraj
2 Košický kraj

Reálny počet účastníkov podľa miest školení

Účastníci si najskôr otestovali svoje vedomosti krátkym
testom, pri ktorom sme chceli zistiť úroveň ich znalostí
z pohľadu našich štandardov. Na záver školenia sme si
výsledky testu vyhodnotili a samotní účastníci
nachádzali pri prezentácii jednotlivých sekcií odpovede
na jednotlivé otázky z testu, čo zaručovalo správnu
interaktivitu medzi nami ako školiteľmi a účastníkmi
školenia.
Osobitnou kapitolou bola kvalita čiarových kódov,
v rámci ktorej mali účastníci školenia možnosť dať si
zadarmo skontrolovať kvalitu čiarových kódov,
a to priamo na mieste. Podmienkou bolo priniesť si
na školenie vzorky obalov, výrobkov alebo etikiet, aby
bola verifikácia relevantná. Taktiež bolo zaujímavé
sledovať, ako samotní účastníci prichádzali na to,
čo majú nesprávne a čo, naopak, správne na vytlačených
čiarových kódoch. Tento úsudok získali na základe
informácií, ktoré boli odprezentované v rámci sekcie
kvalita čiarových kódov. Na záver školenia, ako to
obyčajne býva, prebiehala diskusia, v rámci ktorej sme
komunikovali o konkrétnych problémoch, s ktorými sa
naši členovia stretávajú.
Teší nás prejavený záujem o školenia, nakoľko samotných
školení sa zúčastnilo 96 z celkovo 106 prihlásených.
Pre detailnejší prehľad uvádzame pomerové zastúpenie
účastníkov podľa krajov a miest školení.

27 Žilina
52 Bratislava
17 Prešov

Okrem vyššie spomenutých školení prebiehali školenia aj
priamo u našich členov. Túto možnosť využilo celkovo 29
účastníkov. Celkový počet vyškolených účastníkov v roku
2017 dosiahol hodnotu 125. V roku 2018 budú prebiehať
ďalšie školenia GS1 Basic, ale takisto aj špecializované
školenia, ako napr. GS1-128, GS1 Databar, Paletová
etiketa, Základy EPC/RFID a iné. Tešíme sa na vašu účasť.

Peter Kolarovszki
implementačný špecialista

V rámci skvalitnenia a zlepšovania vzťahov s našimi členmi ponúkame
možnosť školenia aj priamo u vás. V takom prípade je možné vyškoliť
viacerých zamestnancov vašej spoločnosti naraz.
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EAN v digitálnom svete

Varianty výrobkov
Čoraz častejšie sa stretávame s rôznymi variantmi výrobkov.
Avšak z pohľadu identifikácie robia varianty problémy
obchodníkom aj zákazníkom. Identický výrobok má často
niekoľko typov obalov. V kamennej predajni nie je problém
tak viditeľný, lebo zákazník kúpi to, čo fyzicky drží v ruke.
Pri internetovom predaji ale zákazník môže skončiť
s výrobkom, ktorý sa nepodobá na to, čo si objednával.

Ako správna identifikácia a používanie GS1
štandardov dokáže pomôcť?

• Zákazník chce presne to, čo si cez internet objednal.
Výrobcovia a obchodníci v snahe zatraktívniť ponuku
neustále inovujú výrobky. Veľmi ľahko sa môže stať, že ak
obchodník nemá správne identifikované výrobky, zákazník
dostane inú verziu výrobku, ako očakáva.
• Predavač musí občas odpovedať na otázky, na ktoré
momentálne nevie odpoveď. Mal by mať prístup k dôveryhodným údajom, ktoré môže poskytnúť zákazníkovi.
Internetoví obchodníci to majú jednoduchšie, lebo veľké
množstvo údajov vedia umiestniť priamo na stránku.

6

• Ak plánujete sprístupniť zákazníkovi možnosť
self-scanningu, a tým mu skrátiť čas pri pokladni,
bez správnej identifikácie je to nemožné.
• V internetových aj kamenných obchodoch jednoznačná
identifikácia umožňuje transparentnosť skladových zásob.
Problém často nastane vtedy, keď má obchodník zároveň
kamenný aj internetový obchod. Môže vzniknúť situácia,
keď sa obchodník snaží predať niečo, čo už nemá na sklade.

Aktuality 858

Čo umožňujú IT technológie zákazníkovi?

Hodnotenia zákazníkov

Upozornenia
Varovania

Špeciálne ponuky

Platba

Self-scanning

Porovnanie cien

Mobilné kupóny

Navigácia v predajni

Detailné
produktové info

Nákupný zoznam

Ak chceme zákazníkovi umožniť využívanie dostupných
IT technológií, tak musíme správne identifikovať výrobok.
To zákazníkovi umožní presne vyhľadať dôveryhodné
informácie o výrobku a predajcovi umožní priradiť k výrobku
správnu cenu, zľavu, prípadne ponúkne zákazníkovi
relevantnú alternatívnu ponuku.

S rozširovaním internetového predaja je to ale čoraz ťažšie.
Životnosť výrobku na webe je oveľa dlhšia ako na regáloch
kamenných predajní. Na webe stráca výrobca kontrolu nad
svojím výrobkom a informácie o výrobku sú dohľadateľné
dlhú dobu – preto sa uvažuje o zákaze recyklovania GTIN čísel
tak, ako je to už v niektorých odvetviach bežné.

V prípade self-scanningu musí byť správne identifikovaný
zákazník. Tak mu vie predajca správne priradiť platbu,
poskytnúť personalizovanú ponuku alebo upozornenia
a varovania (napr. na výskyt alergénu, na ktorý je zákazník
alergický). Správna identifikácia lokality umožní elektronickú
komunikáciu s dodávateľmi, navigáciu zákazníka do predajne
alebo v predajni.
Doteraz boli používatelia EAN kódov zvyknutí na to, že mohli
kódy po splnení určitých podmienok opätovne použiť.

Marianna Revallová
riaditeľka

Pri nákupe výrobkov cez internet je veľmi dôležité presné vyhľadávanie
a zobrazenie relevantných výsledkov pre potenciálneho zákazníka.
Keď už zákazník výrobok nájde, tak je dôležité, aby dostal o výrobku
kompletné a pravdivé informácie. Obchodník sa tým vyhne problémom
pri preberaní tovaru a možným reklamáciám.
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Európska únia sa vysporiada
s falošnými liekmi pomocou
štandardov GS1
Falošné lieky ohrozujú zdravie pacientov na celom svete. Aj keď v EÚ nie je
tento problém taký vypuklý, ako napríklad v Ázii alebo Afrike, je to problém,
ktorý môže ovplyvniť kohokoľvek.

Kvôli špecifickému distribučnému reťazcu a legislatívnym
požiadavkám, ktoré výrobcovia, distribútori
a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia
spĺňať, je riešenie problému zložité. Európska komisia
sa rozhodla problém riešiť komplexne, prevádzkou
európskej databázy liekov v kombinácii so špecifickým
identifikátorom a nástrojom proti neoprávnenému
manipulovaniu s obalmi liekov.
Od februára 2019 bude vo väčšine krajín Únie fungovať
systém na verifikáciu liekov. Základom systému sú
národné databázy liekov a s nimi prepojená európska
centrálna databáza. Začiatkom februára 2016 vyšlo
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/161,
ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2001/83/ES o ustanovenia týkajúce sa
podrobných pravidiel bezpečnostných prvkov
uvádzaných na obale liekov na humánne použitie. Toto
nariadenie špecifikuje podmienky, ktoré budú musieť
spĺňať systémy verifikácie liekov v krajinách EÚ.
Výrobca zadá všetky identifikačné čísla vyrobených liekov
do databázy. Všetky články distribučného reťazca budú
mať prístup k databáze a na základe presne stanovených
scenárov sa bude meniť status lieku. Sériové čísla

8

na liekoch nemôžu byť poradové, takže pre falšovateľa
bude nemožné uhádnuť číslo a správne označiť balenie.
Na identifikáciu každého balenia liekov (len OTC lieky
viazané na lekársky predpis) sa bude používať kód GS1
Datamatrix. Používanie 2D kódu s dynamickými údajmi
má niekoľko krokov. Prvým je tlač kódu. Do kódu bude
zakódovaných viac informácií, ako je to teraz: GTIN
výrobku, číslo šarže, dátum exspirácie a jedinečné sériové
číslo. Použitie dynamických údajov znamená, že výrobca
musí tlačiť kód online na výrobnej linke. Nemôže si ho
nechať predtlačiť spolu s grafikou obalu tak, ako je to
momentálne. To vyžaduje úpravu každej výrobnej linky
a zvládnutie procesu tlače tak, aby bol kód na 100%
čitateľný. Kód obsahuje viac údajov, takže v prípade
nečitateľnosti bude zložité až nemožné zadať do systému
všetky údaje manuálne.
Na druhej strane reťazca, pri vydávaní lieku pacientovi
v lekárni, lekárnik musí načítať kód skenerom, ktorý
musí byť online. Identita a sériové číslo lieku sa overí
vo verifikačnej databáze. Na prečítanie kódu GS1
Datamatrix nestačí bežný skener s červeným lúčom.
Je potrebné použiť skener na 2D kódy. Implementácia
systému verifikácie v roku 2019 bude vyžadovať online
pripojenie lekární a distribútorov na internet, aktualizáciu
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IT systémov a pripojenie na centrálnu databázu, ako aj
výmenu skenerov.
U nás ako identifikátor lieku zostáva aj naďalej číslo GTIN
(číslo v terajšom EAN kóde lieku). Typ kódu bude GS1
Datamatrix s týmito aplikačnými identifikátormi:
		
		
		
		

01
10
17
21

- GTIN
- ŠARŽA
- EXSPIRÁCIA
– SÉRIOVÉ ČÍSLO

číslo, pričom pri použití sériového čísla nie je ani jeden
kód rovnaký. Bežne používané lineárne kódy síce dokážu
obsiahnuť požadované množstvo dát, ale ich veľkosť by
bola neakceptovateľná pre použitie na baleniach liekov.
Veríme, že navrhnutý systém bude fungovať, pomôže
pacientom a ukáže možnosti systému GS1 aj iným
odvetviam.

Európska komisia si od systému sľubuje zamedzenie
vstupu falšovaných liekov do legálneho distribučného
reťazca.
Kód GS1 Datamatrix sa doteraz ešte v bežnej distribúcii
nepoužíval. Lieky na recept budú prvým využitím
v takomto masovom meradle. V kóde je uložené veľké
množstvo údajov - GTIN, šarža, exspirácia, ako aj sériové

Ladislav Janco
konzultant, nové sektory

Štandardy GS1 už aj v poštovom
sektore
Zdá sa, že dopravcom, online maloobchodníkom, ako aj spotrebiteľom svitá
na lepšie časy. Minimálne z hľadiska jednoduchšej, flexibilnejšej a úspornejšej
prepravy balíkových zásielok prostredníctvom jednotnej štandardizovanej
balíkovej etikety, ktorá bude mať v sebe zakomponovaný štandardizovaný
GS1 SSCC identifikátor.
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Predstava o jednotnom štandarde, ktorý by v spojitosti
s balíkovými zásielkami využívali prepravné spoločnosti,
maloobchodníci, distribútori a logistické centrá, sa zdá
byť reálna. Členovia Európskeho výboru pre normalizáciu
(CEN) zverejnili technickú špecifikáciu (TS 17073)
pre poštové služby - rozhranie pre cezhraničné balíky.
Je to výsledok spoločného úsilia zástupcov poštových
organizácií, online maloobchodníkov, dopravcov,
poskytovateľov expresných a balíkových služieb. Samotná
technická špecifikácia je súčasťou stratégie Európskej

komisie „Digitálny jednotný trh: odstránenie prekážok
na odhalenie príležitostí na internete“.
To, že organizácia GS1 hrá dôležitú úlohu pri tvorbe
štandardizovaného riešenia balíkovej etikety, potvrdzuje
fakt, že CEN určil GS1 Serial Shipping Container Code
(SSCC) ako jednoznačný identifikátor pre označovanie
balíkov. Zavedenie SSCC etikety do praxe umožní
zjedodušenie spolupráce medzi všetkými stranami v sieti
dodávania balíkových zásielok, viď obrázok nižšie.

Identifikačné číslo
prepravnej jednotky - SSCC

Výrobca
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Veľkoobchod

Distribučné
stredisko

E-shop

Obchod

Centrum
plnenia
objednávok

Balíkové
služby

Odberné
miesta

Domácnosti
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Z pohľadu
spotrebiteľa

Z pohľadu
on-line maloobchodu

Z pohľadu
dopravcu

Viac možností
pri doručovaní
zásielok

Viac možností
poskytovania služieb

Ľahšia integrácia
pri partnerstvách
s inými dopravcami

Väčšia
flexibilita
Jedna aplikácia
pre sledovanie
zásielok

Lepšia cezhraničná
spolupráca
End-to-end
sledovanie zásielok
Zlepšovanie
kvality služieb

Zlepšovanie
Track & Trace
Jednoduchšie
získavanie
nových zákazníkov

Jednoduchšie
vrátenie zásielok

Jednoduchšie
vrátenie zásielok

Nie je potrebné
prelepovanie štítkov

Spoľahlivejšie
dodávanie

Zjednodušenie
výberu, spracovania
a dodávania zásielok

Lepšia cezhraničná
spolupráca

Potenciál
šetrenia nákladov

Jedná sa o významný krok smerom k skutočnej inovácii
služieb cezhraničnej prepravy balíkov v Európe. Jedným
z hlavných zdrojov problémov pri doručovaní balíkov sú
uzavreté štandardy, ktoré vedú k vlastným sieťam a následne
k nejednotným podmienkam na trhu pre online obchodníkov.
Konečným cieľom je pretransformovať služby cezhraničného
doručovania balíkov pomocou jediného štítku umiestneného
na balíku, ktorý obsahuje identifikačný kód balíka. Balíkový
štítok obsahuje ako SSCC kód, tak ako aj existujúci UPU S10
čiarový kód, prípadne kód, ktorý aj dnes používajú národní
poštoví operátori. Toto premostenie umožní jednoduchší
prechod na používanie štandardizovaného balíkového štítka.

Znižovanie
nákladov

Peter Kolarovszki
implementačný špecialista
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Cesta európskej e-fakturácie
Súčasný fakturačný proces je zložitý, zdĺhavý a nákladný najmä pri
cezhraničných operáciách, špeciálne pre malé a stredné podniky.
Preto si Európska komisia v roku 2010 stanovila ambiciózny cieľ:
elektronická fakturácia má prevážiť nad klasickou papierovou
fakturáciou na vnútornom európskom trhu do roku 2020.

Pritom EK ráta s myšlienkou poskytovania fakturačných
dát v elektronickej podobe v štruktúrovanom formáte,
ktorý by umožnil podnikateľom ťažiť z menšieho
oneskorenia pri prijímaní platieb, ako aj z menšieho počtu
chýb a znížených nákladov na tlač a poštové služby.
Filozofia e-fakturácie hovorí o tom, že štruktúrované
e-faktúry prispejú k optimalizácii obchodných procesov
od uskutočnenia nákupu až po jeho zaplatenie, keďže
fakturačné dáta budú zasielané, prijímané a spracovávané
výhradne elektronicky, bez manuálnych zásahov.
Pre naplnenie svojich cieľov zriadila Komisia v roku 2011
Európske fórum pre e-fakturáciu, ktoré malo za úlohu
pripraviť odporúčania pre zavedenie e-fakturácie
vo verejnom sektore v EÚ. Na základe odporúčaní
fóra vydala EK v roku 2014 novú európsku smernicu
o e-fakturácii vo verejnom sektore (2014/55/EÚ).
V smernici zaviazala EK Európsky výbor pre normalizáciu
CEN na vytvorenie spoločnej európskej normy pre
e-faktúru vo verejnom sektore.
Nová európska norma pre e-faktúru (EN 16931) bola
po verejnom pripomienkovaní odobrená všetkými
národnými normalizačnými úradmi a nakoniec výborom
CEN zverejnená v júni 2017. V októbri 2017 bola nová
európska norma zverejnená aj v oficiálnom vestníku EK.
Deň zverejnenia vo vestníku EK je dôležitým míľnikom,
od ktorého sa odvíjajú aktivity v každom členskom štáte
EÚ. Nová európska norma sa teda nevyhne ani Slovensku.
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Do marca 2019 majú byť požiadavky vyššie spomínanej
smernice dané do praxe. To znamená nielen zapracované
do národnej legislatívy, ale aj implementované
do každodennej praxe. Inými slovami, všetky centrálne
obstarávacie úrady verejného sektora na Slovensku budú
musieť byť pripravené na prijímanie elektronických faktúr
od svojich dodávateľov najneskôr do marca 2019. Nižšie
úrovne obstarávacích úradov majú možnosť odkladu
o ďalších dvanásť mesiacov, teda najneskôr do marca 2020.
Krajiny ako Švédsko, Dánsko, Portugalsko, Francúzsko
a iné sa cestou e-fakturácie vydali už skôr. Dokonca išli
ešte o krok ďalej, keď vyhlásili e-fakturáciu vo verejnom
sektore za povinnú. Ak chce byť spoločnosť dodávateľom
verejného sektora, musí posielať svoje faktúry výhradne
elektronicky. Nebude teda prekvapením, keď sa Slovenská
republika vydá rovnakým smerom.

Martin Beňo
senior konzultant, EDI
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EANonline všetky vaše kódy na webe
www.gs1.sk/eanonline
Bezplatná služba pre členov združenia GS1 Slovakia a EAN Slovakia s.r.o.
Slúži na evidenciu pridelených kódov a zmeny v zmluve.
Postup registrácie do EANonline
1. otvorte našu stránku „www.gs1sk.org“
a vpravo hore kliknite na „EANonline prihlásenie“
2. kliknite na „Registrácia / generovanie hesla“
3. do rámika zadajte svoje GLN číslo

4. kliknite „Odoslať“
5. prihlasovacie heslo príde na vašu emailovú adresu
6. pomocou údajov z emailu sa teraz môžete prihlásiť
do EANonline

1.
6.
4.

2.

3.

Správne používanie čiarových kódov začína správne prideleným
identifikačným číslom a s tým vám pomôže EANonline.

Využite funkcie EANonline na...
Evidenciu kódov
•
•
•

GTIN-13 prevažne používaný na bežné spotrebiteľské
jednotky určené na predaj konečnému spotrebiteľovi,
GTIN-14 pre skupinové balenia určené na veľkoobchodný
predaj a distribúciu,

GTIN-8 výlučne pre veľmi malé výrobky určené na predaj
konečnému spotrebiteľovi,
• EAN-13PH, ktorý je určený pre výrobky s premenlivou
hmotnosťou,
•		GLN čísla, ktoré identifikujú spoločnosť a jej pobočky
v rámci systému GS1.

Aktualizáciu údajov o spoločnosti
a tvorbu dodatkov k zmluve
Používatelia majú možnosť aktualizovať svoje kontaktné údaje,
údaje uvedené na zmluve, ako aj požiadať o pridelenie ďalších
kódov, resp. ich odhlásenie. Všetky dodatky k zmluve sa
automaticky a jednoducho generujú s predvyplnenými údajmi
prihlásenej spoločnosti v priebehu niekoľkých sekúnd.
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S EANonline máte dáta vždy k dispozícii cez internet. Riziko straty údajov
o vašich výrobkoch je v porovnaní s papierovou alebo „xls“ formou
prakticky nulové. Ak sa stane, že vám „padne“ počítač so záznamami
alebo v prípade odchodu zamestnanca zo spoločnosti, môže dôjsť
k strate všetkých údajov o pridelených číslach k jednotlivým výrobkom.

Generovanie logistickej etikety

Archív faktúr

Spoločnosti, ktoré dodávajú svoj tovar do obchodných
reťazcov, ako je napr. Lidl a Metro, musia označovať svoje
palety logistickou etiketou, na ktorej sa nachádzajú informácie
o obsahu palety v podobe čiarových kódov. EANonline
umožňuje zadarmo si vygenerovať štandardizovanú logistickú
etiketu pre homogénnu (paleta s jedným druhom výrobku),
resp. heterogénnu (paleta obsahujúca viac druhov výrobkov)
paletu. Pri heterogénnej palete sa na etikete zobrazuje len
kód SSCC. Pri homogénnej si navyše spoločnosť môže vybrať
výrobok, ktorý je na palete, počet kusov, číslo šarže a dátum
minimálnej trvanlivosti, resp. dátum exspirácie.

Každá spoločnosť má možnosť pozrieť si faktúry
vygenerované pre svoju spoločnosť. Faktúry sú uložené
v archíve služby EANonline. V prípade straty dokumentu
je tak jednoducho možné ho opätovne získať.

Grafika čiarového kódu na stiahnutie
V detaile každého prideleného identifikačného čísla sa
nachádza aj jeho grafická podoba – čiarový kód. Obrázok
čiarového kódu je možné stiahnuť v bitmapovom formáte,
v grafických programoch ako Corel či Adobe, je možné si
stiahnuť aj jeho vektorovú podobu.
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Martin Beňo
senior konzultant, EDI

NAŠA NOVÁ BROŽÚRA
Identifikácia
a označovanie výrobkov

Pre viac informácií
www.gs1sk.org/brozury
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