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Editoriál

Editoriál

GS1 Slovakia - váš partner
Správny kód je kľúčom k fungujúcemu distribučnému
reťazcu. Či ste výrobca, pestovateľ, prepravca, predajca,
potrebujete identifikovať výrobky, výrobné dávky, balíky
alebo palety. Správnou identifikáciou ste na polceste
k úspechu.
My v GS1 Slovakia vieme, že osobný kontakt je nesmierne
dôležitý. Nie nadarmo sa hovorí: „Lepšie jedenkrát vidieť,
ako stokrát počuť.“ Od začiatku roku 2018 sme aktívnou
súčasťou či partnerom rôznych výstav a konferencií
ako napríklad Danubius Gastro, Horeca manažment,
Retail Innovations, Digital Healthcare, Fórum LOG-IN
alebo Slovak Retail Summit 2018. Našou snahou je byť
v priamom kontakte s vami, našimi členmi, a byť
plnohodnotným a erudovaným partnerom pri
zavádzaní štandardov GS1 do praxe.

Zuzana Gjablová
marketingový špecialista

Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami, či už v rámci
konferencií a výstav, alebo školení, ktoré pre vás
organizujeme.
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Prichádza nový
celosvetový projekt
organizácie GS1

GS1
Cloud
GS1 Cloud bude najväčším zdrojom informácií
s dôveryhodnými produktovými informáciami na svete,
čo umožní spoločnostiam splniť očakávania dnešného
digitálneho sveta. Spotrebitelia budú môcť získať údaje
o produktoch „posvätených“ majiteľmi značiek a výrobcami,
od maloobchodných predajcov, e-shopov a z aplikácií,
čo povedie k vyššej spokojnosti a dôvere spotrebiteľov.
Vďaka účinnejšej a bezproblémovejšej distribúcii
dôveryhodných údajov o produktoch budú benefitovať
spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví.
GS1 Cloud spojí údaje o produktoch z existujúcich
databáz GS1, napr. GDSN, Gepir a lokálnych
produktových katalógov členských organizácií GS1
a bude zhromažďovať aj údaje o produktoch, ktoré
aktuálne nie sú súčasťou existujúcich databáz. Toto
centralizované úložisko plánuje obsiahnúť viac ako 100
miliónov GTIN (globálnych čísel obchodnej jednotky,
resp. EAN kódov) spolu s ďalšími atribútmi produktov,
ktoré spotrebitelia požadujú. Patria sem: GTIN, značka,
názov produktu, link na obrázok produktu, špecifikácia
cieľového trhu, kde sa výrobok predáva, názov
spoločnosti a klasifikácia produktu.
Údaje v GS1 Cloud budú k dispozícii maloobchodníkom,
e-shopom, aplikáciám a majiteľom značiek
prostredníctvom online portálu alebo technického
rozhrania API. Na získanie prístupu k údajom v GS1
Cloud budú musieť mať všetci príjemcovia údajov vzťah
s členskou organizáciou GS1. Prvé aplikácie založené
na novej cloudovej službe budú:
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autentifikácia GTIN - skontroluje, či GTIN patrí pod
GS1 prefix spoločnosti/člena združenia;
overenie produktu - poskytne všetky dostupné údaje
pre dané GTIN;
funkcia vyhľadávania - umožní spoločnostiam vyhľadávať
nové produkty podľa GPC (globálna klasifikácia
produktu) a cieľového trhu, kde sa výrobok predáva.
Na podporu celosvetového projektu GS1 Cloud sa
združenie GS1 Slovakia rozhodlo podniknúť niekoľko
krokov. Tým najdôležitejším, ktorý sa dotkne každého
člena združenia, je vynovenie nosnej služby EANonline,
ktorá slúži predovšetkým na evidenciu pridelených
GTIN/EAN kódov. Služba sa zmení nielen tak, aby
vyhovovala požiadavkám celosvetového projektu GS1
Cloud, ale zmeny pôjdu ešte o krok ďalej. Namiesto
siedmich základných údajov budú môcť členovia
združenia evidovať až dvadsať údajov ku každému
svojmu výrobku. Údaje sa následne budú automatizovane
prenášať do centralizovanej databázy GS1 Cloud.

Martin Beňo
senior konzultant štandardov GS1

€

nedávno
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Serializácia liekov a zdravotníckych
pomôcok na Slovensku a v EÚ
Dňa 3. 5. 2018 sme v spolupráci s naším technickým
členom spoločnosťou Oriwin zorganizovali seminár
venovaný serializácii liekov a identifikácii zdravotníckych
pomôcok. Obe témy sú predmetom nariadení Európskej
komisie. Hlavným cieľom seminára nebolo informovať
členov GS1 Slovakia alebo zúčastnené spoločnosti
o obsahu nariadení, lebo predpokladáme, že spoločnosti
v tejto oblasti ovládajú legislatívu perfektne, ale vytvoriť
fórum, kde by sa mohli zástupcovia častí distribučného
reťazca vyjadriť k problematike serializácie a jej
implementácie v celom reťazci.

a v konečnom dôsledku ako krok k vyššej bezpečnosti
pacientov a vyššej transparentnosti. Cieľom bolo, aby
zástupcovia jednotlivých stupňov distribučného reťazca
videli, že ich riešenie nariadenia EÚ ovplyvní aj ďalšie
spoločnosti za nimi, a že na problematiku serializácie sa
treba pozerať holisticky z pohľadu celého distribučného
reťazca, od výroby až po podanie lieku pacientovi.

Seminára sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov
z farmaceutickej výroby, distribúcie, nemocníc,
dodávatelia softvéru a zástupcovia Slovenskej lekárnickej
komory, Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej
organizácie pre overovanie liekov a Štátneho ústavu
na kontrolu liečiv.

systém bude okrem overovania pravosti liekov poskytovať
aj pridanú hodnotu vo forme vysledovateľnosti a zvýšenej
bezpečnosti pacientov.

Serializácia liekov bude povinná od februára 2019.
Jednoznačným prínosom serializácie liekov je jedinečná
možnosť implementácie systémov pre automatickú
identifikáciu naprieč celým zdravotníctvom. Hlavne
pre mnohé nemocnice to bude prvé stretnutie s touto
technológiou. Na seminári sme sa snažili o to, aby
zainteresované organizácie vnímali implementáciu
ako príležitosť na zlepšenie existujúcich procesov
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Seminár mal veľký úspech a určite nebol posledný, ktorý
sme k danej téme zorganizovali. Myslíme, že väčšina
zúčastnených pochopila potrebu spolupráce pri plánovaní
zavedenia serializácie, lebo len kooperácia zaručí, že

Ladislav Janco
senior konzultant štandardov GS1

Riešenie Track & Trace od spoločnosti
ORIWIN, s.r.o.
Pre našich zákazníkov sme nielen dodávateľom informačných technológií a služieb, ale predovšetkým partnerom,
ktorý prináša inovatívne riešenia s dôrazom na vysokú pridanú hodnotu a rýchlu návratnosť investície. Neustále rozširujeme portfólio našich riešení a služieb, a to hlavne do oblastí smerujúcich k zvyšovaniu výkonnosti
a efektívnosti využívania IT technológií. Nie je dôležité, či je projekt veľký alebo malý, vždy sa zameriavame na hľadisko vysokej kvality. Kvalita našej práce je priebežne monitorovaná a preverovaná.
Na základe vydaného nariadenia 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, sme vyvinuli riešenie aplikovateľné pre náročných zákazníkov farmaceutického priemyslu.
Farmaceutickým spoločnostiam ponúkame riešenie, ktoré svojou funkcionalitou, bezpečnosťou a výkonnosťou
umožní v plnej miere označovať a verifikovať balenia liekov na strane výrobcu, ako aj následne ich kontrolovať a
jednoznačne vysledovať ich pôvod (trasu v reťazci) pre distribútora, resp. konečného užívateľa (pacienta).
Komplexne zastrešujeme všetky úrovne t.j. od dodávky a integrácie HW a SW do existujúcich liniek zákazníka, až po
komunikáciu s MAH (Market Authorisation Holder), resp. EÚ HUB .

Prínosy pre Vás
•

Riešenie plne zabezpečuje splnenie legislatívnych požiadaviek podľa nariadenia komisie (EÚ) 2016/161.

•

Otvorenosť, modulárnosť, flexibilita a možnosť ďalšieho rozširovania funkcionality.

•

Možnosť spätnej dosledovateľnosti výrobkov, bez potreby závislosti na existujúcej technológii balenia
v podniku.

•

Rýchla implementácia systému s minimálnymi nárokmi na prevádzku a údržbu systému.

ORIWIN, s.r.o.
Hálkova 2753/13, SK-010 01 Žilina, Hraničná 18, SK-821 05 Bratislava
tel.: +421 41 5655 788, fax: 421 41 5655 788, e -mail: info@oriwin.eu
www.oriwin.eu
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Identifikácia a serializácia liekov
Falzifikáty liekov sa stávajú čoraz sofistikovanejšími a ich výskyt je aj v rámci
EÚ čoraz častejší. Nebezpečenstvo, že sa falošný liek dostane k pacientovi,
je reálne.
Tento problém sa rozhodla riešiť aj Európska komisia,
a tak 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 hovorí o tom, že identifikácia a verifikácia
liekov bude povinná v krajinách EÚ od februára 2019.

Každý liek na predpis musí obsahovať tieto
údaje:
produktové číslo GTIN,
dátum exspirácie,
číslo šarže,
sériové číslo.
U nás je na základe zákona o liekoch a zdravotníckych
pomôckach GTIN povinným údajom na obale lieku.
Momentálne sa zobrazuje vo forme čiarového kódu EAN-13.

Dnes

Od roku 2019
GTIN: 		
ŠARŽA:		
EXSPIRÁCIA:
SÉRIOVÉ ČÍSLO:

8588006435078
121315
160523
54gmh6mhg5

Údaje musia byť na lieku v človekom čitateľnej
podobe a aj vo forme kódu GS1 Datamatrix.
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GS1 Datamatrix je dvojrozmerný (2D) kód pozostávajúci
z čiernych a bielych modulov, ktoré môžu byť
usporiadané do štvorca alebo obdĺžnika.
GS1 Datamatrix vyhovuje všetkým potrebám
farmaceutického priemyslu a výrobe zdravotníckych
pomôcok tým, že:
umožňuje kódovanie a značenie väčšieho množstva
dát do menšieho priestoru;
umožňuje priame značenie (direct part marking),
kde štítky alebo etikety nie je možné použiť
(malé lekárske/chirurgické nástroje);
umožňuje tlač variabilných informácií pri vysokých
výrobných rýchlostiach;
zabezpečuje detekciu a korekciu chýb, čím zlepšuje
čitateľnosť kódu aj napriek nevhodnému baleniu
alebo fyzickému poškodeniu kódu.
Kód GS1 Datamatrix spĺňa požiadavku mať na obale
výrobku len jeden kód so všetkými údajmi potrebnými
pre presnú identifikáciu a vysledovateľnosť.
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Overovanie liekov v databáze

Európska
centrála

Upload
dát

Verifikácia
pri vydaní
lieku
pacientovi
Národný
register
Produktové ID
Veľkoobchod
a distribúcia

Šarža
Exspirácia

Verifikácia
na základe
rizika

Sériové číslo

Tok
výrobkov

Výrobca liekov

Distribútor

Na Slovensku spravuje národnú databázu na verifikovanie
liekov Slovenská organizácia pre overovanie liekov
(SOOL). Európsku databázu spravuje organizácia
European Medicines Verification Organisation (EMVO).
Implementácia a používanie kódu GS1 Datamatrix
má niekoľko krokov. Prvým je tlač kódu. Výrobca
musí tlačiť kód online na výrobnej linke. Nemôže si ho
nechať predtlačiť spolu s grafikou obalu tak, ako to je
momentálne.

Distribútor

Lekáreň

Pacient

Na prečítanie kódu GS1 Datamatrix je potrebný skener
na 2D kódy.
Implementácia systému verifikácie v roku 2019 vyžaduje
online pripojenie lekární, úpravu IT systémov a pripojenie
na centrálnu databázu.

Pred uvedením lieku do distribúcie je výrobca povinný
zaslať všetky údaje o liekoch do európskej verifikačnej
databázy.
Online verifikácia lieku je povinná v bode výdaja. Lekárne
a nemocnice musia pri vydávaní liekov naskenovať údaje
z obalu a verifikovať sériové číslo lieku v databáze. Keď
sa zoskenované údaje zhodujú s údajmi z EÚ databázy,
až vtedy je možné liek vydať.

Ladislav Janco
senior konzultant štandardov GS1
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Identifikácia zdravotníckych
pomôcok UDI
Európska komisia, americká FDA a ďalšie regulačné orgány vypracovali
právne predpisy pre identifikáciu zdravotníckych pomôcok
Unique device Identification - UDI.
Od UDI sa očakáva, že zvýši bezpečnosť pacientov
a zefektívni procesy riadenia zásob v zdravotníctve.
Globálny systém štandardov je základným prvkom,
ktorý umožňuje efektívny a účinný spôsob
implementácie všetkými zainteresovanými stranami
po celom svete.

Legislatívny rámec
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických
zdravotníckych pomôckach in vitro
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych
pomôckach
FDA Unique Device Identification System; Final Rule
Základom je identifikátor modelu pomôcky - UDI.
Ten slúži ako kľúč pre záznamy v databáze UDI
a v databáze EUDAMED (celoeurópska databáza
zdravotníckych pomôcok). UDI sa musí uvádzať
aj v certifikátoch a vyhláseniach o zhode.
Výrobca musí prideliť UDI každej zdravotníckej
pomôcke a aj každej vyššej úrovni balenia.

Globálny systém štandardov GS1
umožňuje interoperabilitu a kompatibilitu
v rámci celého reťazca.

výroba
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GS1 systém mapuje požiadavky UDI
UDI (Unique Device Identifier)
jedinečná identifikácia zdravotníckej pomôcky

GS1 systém
produktová identifikácia

DI (Device Identifier)
identifikátor pomôcky

GTIN
globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky

PI (Product Identifier)
identifikátor produktu, ak je to vhodné

AI
aplikačné identifikátory
dátum exspirácie AI(17)
číslo šarže AI(10)
sériové číslo AI(21)

DI + PI = UDI

GTIN alebo GTIN + AI = UDI

Používanie UDI je povinné na základe kategórie Pomôcky od týchto termínov:
implantovateľné pomôcky a pomôcky triedy III od 26. mája 2021,
pomôcky triedy IIa a IIb od 26. mája 2023,
pomôcky triedy I od 26. mája 2025.
UDI bude povinné pre všetky pomôcky, okrem pomôcok na mieru, a bude sa používať aj pri hlásení závažných nehôd
a bezpečnostných nápravných opatrení.
Na zdravotníckej pomôcke alebo jej obale musí byť UDI viditeľné v okom čitateľnej podobe a aj vo forme strojom čitateľného
kódu (lineárny alebo 2D). K nariadeniu budú ešte zverejnené vykonávacie vyhlášky, ktoré pomôžu pri implementácii.

Jednoznačná identifikácia zdravotníckej pomôcky je
veľmi dôležitá. Číslo GTIN je potrebné niekedy zmeniť,
aj keď priama zmena výrobku nie je veľmi signifikatná,
alebo aj žiadna. Tu vidíte niekoľko príkladov, kedy je
potrebná zmena GTIN:
zmena množstva výrobkov v balení,
rozdielna sterilita balenia,
opätovné prebalenie pôvodnej zdravotníckej
pomôcky,
zmena jazykovej mutácie pre rôzne globálne trhy,
zmena certifikačnej značky, napr. značka CE.

Ladislav Janco
senior konzultant štandardov GS1
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Školenia GS1 Basic pre členov
GS1 Slovakia
Aj v roku 2018 GS1 Slovakia naďalej úzko spolupracuje so svojimi členmi.

Účastníci mali možnosť reálne vidieť, ako správne
implementovať rôzne typy čiarových kódov na ich
výrobky a akým spôsobom je riešená hierarchia pri
vytváraní skupinových balení a paletových etikiet.
Ďalšou zaujímavou, ale najmä užitočnou témou bolo
predstavenie bezplatnej webovej služby EANonline
(bezplatná je pre členov GS1 Slovakia), ktorá je okrem
iného veľmi nápomocná pri tvorbe čiarových kódov
a priraďovaní EAN kódov ku konkrétnym výrobkom.
Nakoľko sa snažíme reagovať na aktuálne požiadavky
našich členov, tak aj témy prezentácie korešpondovali
s ich aktuálnymi „problémami“, na ktoré sme sa snažili
nájsť odpovede.
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. Túto možnosť využila
väčšina našich nových členov.

100%

80%

60%
Podiel

Pre nových členov sme v priebehu februára až apríla
pripravili školenia, ktoré sa zameriavali na základný
princíp fungovania GS1 štandardov v maloobchode
a logistike. Školenia sa konali v Žiline a Bratislave,
pričom plánujeme školenie aj v Prešove (o tomto školení
budeme informovať v ďalšom čísle Aktualít 858).

40%

20%

0%
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Úroveň prezentácie

29

1

0

0

0

Dostupnosť miesta konania
školenia

26

3

1

0

0

Celkový subjektívny prínos
školenia

27

3

0

0

0

Sprievodná akcia - verifikácia
vašich čiarových kódov

29

0

0

0

0

Komunikácia s organizátorom
školenia

30

0

0

0

0

Záujem o školenia nás nesmierne teší, nakoľko účasť 32
firiem z celkovo 39 prihlásených, čo činí 82 %, hodnotíme
ako úspešnú. Po skončení školenia sa jednotliví účastníci
mohli formou dotazníka vyjadriť ku kvalite školenia.
Každému účastníkovi školenia bol zároveň udelený
certifikát o absolvovaní. Je pre nás potešujúce, že
účastníci hodnotia školenia pozitívne, ale teší nás najmä
skutočnosť, že školenia sú pre nich významné a zároveň
si odnesú praktické odpovede na otázky, ktoré vyplývajú
z ich každodennej činnosti. Detailnejší popis hodnotenia
školení z pohľadu našich účastníkov uvádzame nižšie,
pričom najvyššie možné hodnotenie je jedna.
Takisto sme pre našich členov pripravili možnosť
osobného školenia, teda školenia priamo vo firme.
Túto možnosť využila spoločnosť Rona a. s., ktorá
tak nadviazala na osobnú návštevu nášho laboratória
Automatickej identifikácie tovarov a služieb.

12

Zástupcom Rona a. s. sme prezentovali možnosti využitia
štandardov GS1 v logistike so zameraním sa na ich
konkrétne potreby. Predstavili sme im problematiku
čiarového kódu GS1-128 a taktiež tvorby paletových
etikiet.

Peter Kolarovszki
konzultant štandardov GS1












Systém riadenia skladu
Hlasové vychystávanie tovaru
Riadenie logistických procesov
Monitoring výroby
Manažment mobilných pracovníkov v
teréne
Evidencia majetku
Identifikácia osôb
Zdravotníctvo
Mobilný zber dát
Real-Time Location Systems (RTLS)
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EANonline všetky vaše kódy na webe
www.gs1sk.org/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 na „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...
Evidencia 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 (je určený) pre výrobky s premenlivou
hmotnosťou,
GLN čísla, ktoré identifikujú spoločnosť a jej pobočky
v rámci systému GS1.
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Aktualizácia 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.

Aktuality 858

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

Grafika čiarového kódu na stiahnutie

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.

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 Corel či Adobe je možné si
stiahnuť aj jeho vektorovú podobu.

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