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Michal Dupkala
riaditeľ

GS1 Slovakia - váš partner
Rok 2018, napriek mnohým výzvam, praje rozvoju
obchodu a ekonomiky na Slovensku. Verím, že vaše
podnikanie budete hodnotiť na záver roka ako úspešné
a rovnako si zachováte optimistické vyhliadky aj pre
nasledujúci rok.
Dlhodobým cieľom GS1 je pomáhať a zjednodušovať
život všetkým vám, ktorí sa podieľate na rozvoji našej
krajiny a ekonomiky. Chcem sa vám poďakovať za
všetky momenty, kedy sme spoločne počas roka mohli
zdokonaľovať procesy, ktoré sú pre vás dôležité na
ceste k úspechu. Podarilo sa nám aktívne podporovať
zavádzanie systému GS1 v rôznych segmentoch trhu ako
logistika, obchod, automobilový priemysel a rovnako
významná bola pre nás spolupráca pri serializácii liekov
v zdravotníctve.
S mnohými z vás sme sa počas roka stretli, či už formou
spolupráce, alebo školení. Rád by som vyjadril želanie
ešte užšej spolupráce v nasledujúcom období.
Mojou víziou, ako riaditeľa GS1 Slovensko, je aktívne
počúvanie vás, ktorí ste primárnym dôvodom našej
existencie, a zameranie sa na spoločne dôležité,
významné oblasti, kde vnímate potrebu pozitívnych
zmien pre vaše podnikanie.
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Členom združenia GS1 Slovakia a EAN Slovakia

ĎAKUJEME
za doterajšiu spoluprácu a prajeme čarovné Vianoce
a šťastný nový rok

2019
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SGLN - Serializované globálne
lokalizačné číslo v zdravotníctve
Spustenie systému na verifikáciu liekov sa blíži. Väčšina
zainteresovaných spoločností už má vyriešené alebo
horúčkovito rieši posledné úpravy tak, aby bol systém
úspešne implementovaný. Kód GS1 DataMatrix, ktorý
sa na liekoch bude používať, a v ňom zakódované
údaje nie sú ale jedinými identifikátormi v systéme GS1.
Prevádzkovatelia niektorých služieb pre vysledovateľnosť
vo farmaceutickom priemysle začali od svojich partnerov
v poslednej dobe požadovať číslo SGLN.

Čo teda SGLN je?
Základom je číslo GLN - globálne lokalizačné číslo
a v systéme GS1 je identifikátorom fyzickej lokality
spoločnosti. Každý náš existujúci člen má v rámci svojho
rozsahu čísel pridelené aj číslo GLN. Zväčša to býva prvé
číslo z prvého prideleného rozsahu a je uvedené aj na
rozhodnutí o pridelení kódov.
Číslo SGLN je serializované globálne lokalizačné číslo a dá
sa odvodiť od základného GLN.

Príklad
Moje GLN je 8581234567009
Je potrebné zistiť prefix spoločnosti: nájdete ho
v našom systéme EANonline, alebo nás kontaktujte.
Dĺžka prefixu je variabilná od 6 do 10 miest, podľa
množstva kódov, ktoré máte pridelené.

Aká je úloha SGLN?

8581234567 (prefix spoločnosti)
00 (referencia lokality)
9 (kontrolné číslo)

Serializované globálne lokalizačné číslo umožňuje
používateľom jedinečne identifikovať rôzne časti/
miestnosti/kancelárie/sklady v jednej fyzickej lokalite.
Firma teda nemusí mať niekoľko GLN čísel, ale stačí jej
jedno a formou SGLN dokáže označiť všetko potrebné.

Ak chceme GLN zobraziť vo formáte SGLN, tak bude
vyzerať takto:
8581234567.00.0

Ako získam číslo SGLN?
Ak už ste členom GS1 (používate na výrobkoch EAN
kódy), tak máte v našom systéme pridelené globálne
lokalizačné číslo GLN (viď. príklad).

V SGLN sa nezobrazuje vypočítaná kontrolná číslica,
ale sa nahradzuje nulou. Ak budete mať požiadavku
na identifikáciu skladov alebo výrobných liniek, tak
namiesto nuly môžete použiť akýkoľvek alfanumerický
identifikátor s maximálne 20 znakmi.
8581234567.00.sklad01
8581234567.00.sklad02
8581234567.00.linka456

Ak nie ste členom GS1, tak je potrebné vyplniť formulár
na našej webovej stránke https://www.gs1sk.org/estenemate-ziadne-kody a požiadať o číslo. Nežiadajte ale
o GLN, ale o rozsah kódov s 10-miestnym prefixom
firmy. Samostatné GLN neobsahuje prefix spoločnosti,
a tak je na SGLN nevhodné. Ak požiadate o rozsah
kódov s 10-miestnym prefixom, tak získate GLN a 99
kódov na výrobky.

Pre systém verifikácie liekov sa SGLN nikde
nezobrazuje vo forme čiarového alebo 2D kódu
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Ladislav Janco
senior konzultant štandardov GS1
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Nové funkcie EANonline
V minulom čísle Aktualít 858 1/2018 sme písali o celosvetovom projekte
GS1 Cloud, jeho funkciách a dopade na GS1 Slovakia, resp. na našu službu
EANonline.
V súvislosti s projektom GS1 Cloud sme rozšírili množstvo
údajov, ktoré si používateľ môže evidovať pri každom
svojom výrobku. Pôvodných päť údajov sme rozšírili na
viac ako dvadsiatku. Sú rozdelené do troch hlavných
častí – základné, logistické a ostatné údaje. Pribudli údaje
ako: kategória, rozmery, farba, zloženie a mnoho ďalších.
V prípade, že sú vyplnené všetky základné údaje, systém
automaticky vygeneruje prezentačnú stránku pre daný
výrobok so zobrazenými všetkými vyplnenými údajmi (viď
obrázok). Ak používateľ nemá webovú stránku s údajmi
o svojich výrobkoch, vďaka EANonline má zadarmo
k dispozícii online katalóg svojich výrobkov, ktorý vie
zdieľať so svojimi obchodnými partnermi.
Údaje vložené do EANonline sa budú automaticky
a pravidelne prenášať do celosvetovej databázy GS1
Cloud. Podobným spôsobom budú údaje prenášať aj
ostatné členské organizácie GS1 na celom svete. Vďaka
tomu vznikne najväčšia databáza GTIN / EAN kódov,

ktorej údaje budú navyše pochádzať priamo od výrobcu
a nie z neoverených zdrojov.
Údaje z GS1 Cloud budú môcť v blízkej budúcnosti
využívať všetci členovia, resp. používatelia systému
GS1, či už obchodníci, e-shopy, tvorcovia informačných
systémov alebo iných podnikových riešení, či dokonca
tvorcovia mobilných aplikácií.

Martin Beňo
senior konzultant štandardov GS1

Devín - slamové víno gift tube
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Prvá implementácia SSCC v rámci
harmonizovanej balíkovej etikety
V minuloročnom vydaní časopisu Aktuality 858 1-2/2017 sme sa dotkli
tematiky harmonizovanej balíkovej etikety, ktorá bola vytvorená v snahe
zjednotiť jednotlivé identifikačné štítky dopravcov, poštových podnikov,
ako aj expresných a kuriérskych spoločností.

Taktiež mala za úlohu sprehľadniť a zefektívniť
vysledovateľnosť balíkov v oblasti cezhraničného
obchodovania pomocou GS1 štandardov, konkrétne
SSCC kódu. Na dôležitosť tejto témy, hlavne
v oblasti mestskej logistiky, poukazuje aj prvá reálna
implementácia GS1 harmonizovanej balíkovej etikety,
ktorej súčasťou je SSCC kód.

najmä v oblasti elektronického obchodu, konkrétne
cezhraničnej a mestskej logistiky“. Pomohlo by to
riešiť problém súčasných nesprávne vybavených,
resp. zrealizovaných balíkových tokov, a to tým, že
sa umožní zdieľanie dát medzi jednotlivými hráčmi,
s poskytnutím veľmi potrebnej podpory všetkým
zainteresovaným stranám v odvetví dodávateľských
služieb.

Eco2city je holandská mimovládna organizácia, ktorá
podporuje mestá v celej Európe s úsilím dosiahnuť
efektívnu mestskú logistiku bez alebo s čo najmenším
počtom emisií. Pre naplnenie tohto cieľa sa spoločnosť
Eco2city stala prvou v Európe, ktorá implementovala GS1
harmonizovanú balíkovú etiketu. Ako dôvod uviedla,
že štandardizované riešenie balíkovej etikety má
schopnosť pozitívne ovplyvniť budúcnosť dodávok
balíkov v rámci poslednej míle.
Implementácia GS1 harmonizovanej balíkovej etikety má
„potenciál priniesť zisky v oblasti trvalej udržateľnosti,
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Peter Kolarovszki
konzultant štandardov GS1
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Seminár: Riadený sklad v praxi
Hlavným zámerom semináru, ktorý sa konal dňa 4.10.2018 v konferenčných
priestoroch spoločnosti Kinekus, bolo podeliť sa o skúsenosti,
ktoré má spoločnosť KODYS SLOVENSKO pri zavádzaní systému WMS
(Warehouse Management System).
Nástroje a riešenia, ktoré sme predstavovali, sú
budúcnosťou nielen efektívneho skladovania, ale každej
oblasti, kde je potrebné použiť automatickú identifikáciu.
O jeho úspešnosti hovorí nielen bohatá účasť cca 90
firiem, ale aj diskusia, ktorá prebiehala po skončení
prezentácií, a množstvo otázok, ktoré mali účastníci počas
interaktívnej návštevy skladu.
Seminár otvoril Michal Fišer - riaditeľ spoločnosti KODYS
SLOVENSKO, ktorý účastníkov privítal a zároveň
v krátkosti predstavil spoločnosť. Následne si zobral
slovo obchodný riaditeľ Branislav Kalina, ktorý tak
otvoril prvý blok prednášok a odprezentoval fungovanie,
princípy a výhody systému WMS. Program spracováva
a zefektívňuje naskladňovanie, prípravu expedície,
inventúru a ďalšie skladové operácie s využitím lokalizácie
zásob vo vychystávacích a nadzásobových pozíciách.
Optimalizuje jednotlivé pracovné úkony, znižuje chybovosť
ľudského faktora na minimum, zvyšuje efektivitu práce
v sklade, vytvára potenciál na výrazné zníženie režijných
nákladov s rýchlou návratnosťou investície.

Ďakujeme všetkým účastníkom a našim
partnerom GS1 SLOVAKIA a ZEBRA
TECHNOLOGIES.

Hovorené slovo bolo obohatené živými ukážkami príjmu
a vychystávania tovaru i o manažérske reporty, ktoré
ocenia najmä manažéri a vedúci skladov. Druhý blok
prezentácií bol zameraný najmä na nové technológie vo
WMS, ako sú RFID, RTLS, Pick by Light, Pick by Voice.
Práve túto poslednú technológiu, Pick by Voice, teda
vychystávanie hlasom, sme priblížili živou ukážkou, vďaka
ktorej sme upriamili pozornosť účastníkov na výhody
technológie.
Ďalšou nemenej významnou časťou boli štandardy GS1
v logistike, ktoré sú uplatniteľné naprieč celým spektrom
logistického reťazca, WMS systémy nevynímajúc.
Štandardami nás previedol Peter Kolarovszki - konzultant
štandardov GS1 SLOVAKIA, spoločnosti, ktorá zastáva
pozíciu nezávislého lídra, čím umožňuje implementovať
globálne štandardy nielen v oblasti čiarových kódov.
Neustále sa meniace trendy v oblasti logistiky
a skladovania predstavil Boris Keszeg - Account Manager
pre CZ&SK zo ZEBRA TECHNOLOGIES. A práve vďaka
súčinnosti tohto partnera mohli zúčastnení konzultovať
a prakticky otestovať hardvérové novinky.
A keďže je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, zobrali
sme účastníkov seminára priamo do skladu spoločnosti
Kinekus, aby si vedeli lepšie predstaviť, ako riešenie WMS
funguje v praxi.

Slávka Hugecová
marketingový špecialista
KODYS SLOVENSKO
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Alza zaradila v EDI vyšší rýchlostný
stupeň
Elektronická výmena dokladov (EDI) je nevyhnutným trendom. Keď po
segmente rýchloobrátkového tovaru a automotive začali vo veľkom EDI
využívať tiež kľúčoví hráči „česko-slovenského“ e-commerce, nie je divu,
že Alza bola medzi prvými. Dodávateľom riešení je spoločnosť CCV
Informačné systémy, na dátovú výmenu je využívané cloudové clearingové
centrum ORION EDI.
Aktuálne najväčší český e-shop s celým radom
zahraničných pobočiek, vrátane Slovenska,
a s obratom takmer 21 miliárd korún, rýchlo zapojil do
automatizovaného prenosu objednávok, dodacích listov
a faktúr všetkých kľúčových dodávateľov a v ďalších
rokoch postupne takmer všetkých zostávajúcich.

V prvej fáze bola dôležitá kvantita
Viac ako 80 % všetkých faktúr si Alza s dodávateľmi
vymieňa v štruktúrovanej podobe, čo pri množstve jej
dodávateľov nemá v tuzemskom e-commerce obdoby.
Teraz sa rozhodla v automatizácii výmeny dokladov
postúpiť o úroveň vyššie.
Projekt elektronickej výmeny dokladov s dodávateľmi
spustila Alza v roku 2014. Na rozdiel od iných odborov
pritom EDI v tej dobe nebolo na trhu e-commerce
takmer vôbec rozšírené. Práve tlak troch najväčších
hráčov, medzi ktorých Alza patrí, pomohol presvedčiť
dodávateľov o zmysle súvisiacich zmien. Vďaka riadenému
projektu zapájania dodávateľov (roll-out) pod jednotným
projektovým vedením EDI providera CCV Informačné
systémy, sa Alze podarilo už v prvých mesiacoch zapojiť
tretinu dodávateľov, čo predstavovalo viac ako polovicu
všetkých objednávok. Rad významných dodávateľov už
EDI so svojimi odberateľmi využíval a zmenu veľmi uvítal.
Išlo o úspech, ktorý ale Alze nestačil. Cieľom Alzy v tejto
fáze bolo zapojenie kompletne všetkých dodávateľov
tak, aby výmena obchodných a logistických dokumentov
prebiehala plne automatizovane a ekonomické oddelenie
muselo manuálne riešiť len výnimky a prípadné chyby. Pre
zostávajúcu skupinu dodávateľov, ktorí mali z rozmanitých
dôvodov problémy so zavedením EDI komunikácie, Alza
sprevádzkovala jednoducho dostupný Alza portál, ktorý
umožňuje najmä malým dodávateľom zaslanie dokladov
nezávisle na ich účtovných systémoch.
„Vďaka Alza portálu nám môže dodávateľ okamžite
začať posielať faktúry a dodacie listy v štruktúrovanej
podobe, bez toho, aby musel riešiť prepojenie so svojím
ekonomickým systémom alebo uzatvárať zmluvu s EDI
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providerom,“ hovorí Monika Ježková, senior účtovník
a EDI špecialista v spoločnosti Alza. „Jediné, čo potrebuje,
je internetový prehliadač,“ dodáva.
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Po kvantite nastupuje kvalita
Maximálna možná báza zapojených dodávateľov bola
nutnou podmienkou, ktorú sa Alze podarilo splniť.
Teraz sa rozhodla zamerať na kvalitatívnu zložku
EDI komunikácie a na zefektívnenie celého procesu
spracovania dokladov.
Jedným z prínosov procesného zavedenia EDI
je bezpochyby eliminovanie chýb na dokladoch.
Automatizované spracovanie dokladov s využitím EDI
priamo vyžaduje uvádzanie správnych a presných
údajov. Ak teda napríklad na faktúre chýba údaj o zápise
dodávateľa vo verejnom registri, nezodpovedá tento
daňový doklad legislatívnym požiadavkám, Alza ho
nemôže zaúčtovať a je potrebné riešiť s dodávateľom
opravu alebo vystavenie nového dokladu.
Alza má vlastný automatický systém kontroly dokladov,
ktorý prijaté EDI doklady posiela ďalej ich informačným
systémom. V prípade chybných dokladov je však vždy

jednotlivé prípady potrebné riešiť individuálne, čo
jednak vyťažuje ekonomické oddelenie Alzy, a z pohľadu
dodávateľa zase odsúva dátum splatnosti pohľadávok.
„Vďaka tomu, že dodávatelia chyby začínali často riešiť až
vo chvíli, keď neprišli peniaze na účet, dochádzalo k ich
odhaleniu s oneskorením, čo komplikovalo ich vyriešenie,“
opisuje jeden z dôvodov zbytočnej nadpráce Monika
Ježková.
Podobné zbytočné chyby vznikajú buď ľudskou chybou
v procese zadávania, alebo zlým nastavením v účtovných
systémoch dodávateľov. V prípade najväčšieho českého
e-shopu išlo o približne 11 % všetkých štruktúrovaných
dokladov, čo pri celkovom objeme nebolo malé číslo.
Alza so svojím dlhoročným partnerom pre EDI služby,
spoločnosťou CCV Informačné systémy, usporiadala
workshop, z ktorého sa vyvinuli konkrétne zmeny
a vylepšenia doterajšieho systému, aby sa zamedzilo
zbytočnému plytvaniu zdrojmi na riešenie vyššie
spomínaných chýb.

11

Aktuality 858

Zmeny v kontrole dokladov – na čo si dať
pozor?
Kľúčovou zmenou je predovšetkým rýchlejšia a presnejšia
kontrola dokladov na strane Alzy a následné zrozumiteľné
upozornenia dodávateľa na pôvod konkrétnej chyby
tak, aby ju mohol opraviť a chyba nebránila ďalšiemu
spracovaniu dokladov Alzou.
Prvým krokom pri príjme dokladov je technická a formálna
kontrola správy, na ktorú Alza odpovedá pozitívne, alebo
v prípade chyby negatívnou správou APERAK (potvrdenie
o prevzatí dokladu). Na tomto procese sa nič nemení.
Druhým krokom je interný systém kontrol, ktorý má
odhaliť formálne aj faktické chyby v dokladoch. Tento
systém kontroluje povinné aj nepovinné polia dokladu
a podľa toho umožní, alebo neumožní ďalšie spracovanie.
Doteraz tento systém vždy upozorňoval len na prvú
nájdenú chybu. Dodávateľ informáciu o tejto chybe dostal
v správe COMDIS (obchodná námietka) a bol požiadaný
o opravu či znovuvystavenie dokladu.
Ak doklad obsahoval ďalšie chyby, zopakoval sa celý
proces niekoľkokrát dookola, čo mohlo zaúčtovanie
dokladu neúmerne predĺžiť.
Po novom bude správa COMDIS obsahovať výpis všetkých
chýb, ktoré daný doklad obsahuje, vrátane odkazov na
jednotlivé návody, ktoré dodávateľovi umožnia chyby
vyriešiť. Za úspešne doručené a akceptované EDI doklady
môžu dodávatelia považovať len také, ku ktorým im
z Alzy príde pozitívny COMDIS.
Priebežne sú oslovovaní dodávatelia, ktorí doteraz
neposielajú cez EDI všetky požadované typy dokladov
(napr. faktúry za servisné opravy) alebo neposielajú v EDI
dokladoch všetky požadované informácie (napr. sériové
čísla). Zapojení sú tiež dodávatelia, ktorí spolupracujú
v režime dropshipment.
Poslednou novinkou je rozšírenie počtu povinných
položiek, ktoré budú Alzou kontrolované a ktoré umožnia
zastavenie spracovania dokladu. S vybranými dodávateľmi
už tieto sprísnené podmienky Alza testuje. Ešte pred
hlavnou sezónou by však mali byť povinné pre všetkých
dodávateľov. „Žiadame dodávateľa o zvýšenú pozornosť
pri spracovaní správ COMDIS a zároveň odporúčame
nečakať na konkrétne chyby, ale rovno si skontrolovať
nastavenie EDI komunikácie vo svojich systémoch podľa
návodov na pripravenej webovej stránke,“ apeluje na
svojich obchodných partnerov Monika Ježková.

Ďalšou na rade je logistika
Tým však Alza so zlepšovaním EDI procesov zďaleka
nekončí. Už teraz je pripravená posielať dodávateľom
správu RETANN (oznámenie o vrátení tovaru), ktorá môže
byť pre dodávateľov voliteľným podkladom pre zasielanie
dobropisov k vratkám či nedodanému tovaru.
V ďalšom kroku sa chystá zaviesť aj správu RECADV
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(potvrdenie o príjme), ktorá funguje ako elektronické avízo
príjmu na sklad. Vďaka tejto „elektronickej príjemke“ bude
možné eliminovať logistické dobropisy, pretože dodávateľ
vystaví faktúru až na základe príjmu, potvrdeného Alzou.
Aktuálne tiež prebieha roll-out dodávateľov k aktívnemu
využitiu SSCC kódov v prípadoch, keď s týmito kódmi
zatiaľ dodávateľ nepracuje.

Zdroj: www.ccv.sk

Aktuality 858

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:
Evidenciu kódov,
Aktualizáciu údajov o spoločnosti a tvorbu
dodatkov k zmluve,

Generovanie logistickej etikety,
Grafiku čiarového kódu na stiahnutie,
Archív faktúr

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.
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GS1 štandardy už aj v automotive
priemysle
Paletová etiketa sa používa na
označovanie balení, určených
na prepravu a uskladnenie,
už mnoho rokov. Zvyčajne sa
jedná o palety, prípadne iné
typy prepravných jednotiek,
napr. prepravky, KLT prepravky
a podobne.

Zobrazenie formou čiarového kódu GS1-128.
Príklad
Firma má pridelený GS1 prefix firmy 8588001.
Prvý kód SSCC bude (00) 0 858 8001 000000000 4
(pričom číslo 4 predstavuje kontrolnú číslicu,
ktorá sa bude meniť pri každej zmene kódu).

Na identifikáciu prepravnej jednotky sa používa Sériové
číslo prepravnej jednotky, známe aj ako SSCC kód.
Je to 18-miestne jedinečné číslo pre každú, aj identickú
paletu, čo znamená, že každá paleta musí mať iný
SSCC kód. Ak je na paletovej etikete viac čiarových
kódov, tak SSCC musí byť posledný na spodnej časti
etikety.
Najskôr je potrebné určiť štruktúru čísla. Na základe
dĺžky prefixu firmy zistíte, koľko pozícií máte k dispozícii
na identifikáciu paliet. Pri označovaní postupujete tak,
že kódy jednotlivým paletám prideľujete postupne
od ...0001 do ... 9999. Akonáhle dosiahnete maximálnu
hodnotu na pozícii sériového čísla prepravnej jednotky,
môžete zmeniť indikátor balenia na 1 a postupujete
znova od ...0001 do ... 9999.
Keď už poznáte štruktúru čísla, je potrebné toto číslo
preniesť do formy čiarového kódu. Na to je potrebný
softvér, ktorý podporuje tzv. aplikačné identifikátory.
Kód SSCC je vlastne čiarový kód GS1-128 (EAN-128)
s aplikačným identifikátorom (00).

(00)085880010000000004
Spoločnosť Jaguar Land Rover Nitra začala ako prvá
automobilka na Slovensku používať identifikáciu
prepravných jednotiek prostredníctvom štandardizovaného
systému GS1, konkrétne pomocou SSCC kódov. Príchodom
JLR na Slovensko sa zvýšil záujem dodávateľov, ako aj
subdodávateľov JLR o označovanie prepravných jednotiek
(paliet a KLT) týmto systémom.
Prostredníctvom globálneho GS1 systému je možné:
Jedinečne identifikovať logistické, resp. prepravné jednotky
pre sledovanie a vysledovateľnosť kdekoľvek na svete,
Integrovať sa do systému GS1 štandardov v rámci
supply chain manažmentu,
Prinášať kľúčové výhody pre automatizované procesy
prijímania tovaru JLR,

Štruktúra kódu SSCC
Kód SSCC
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GS1 Prefix firmy

aplikačný
identifikátor

indikátor balenia

(00)

0

858

VVV

(00)

0

858

VVVV

(00)

0

858

VVVVV

(00)

0

858

VVVVVV

(00)

0

858

VVVVVVV

GS1 Prefix

Prefix firmy

sériové číslo
prepravnej
jednotky

kontrolná číslica

0000000000

k

000000000

k

00000000

k

0000000

k

000000

k
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Jaguar Land Rover Odette Label Standard (Handling Unit label)

Pozícia
SSCC kódu
SSCC
POSITIONING
WITHIN
v rámci
Odette
THE
ODETTE
LABELštítka
5. SSCC poskytuje odkaz na celý inventár nákladu
GS1-128, prípadne zakódovaný do RFID tagu formou EPC,
v príslušnej správe,
Prepojiť
informácie,
uložené
v
čiarovom
kóde,
prípadne
6.
Príjemca
skenuje
čiarový
kód s SSCC
identifi
kátorom
Box labels also require the SSCC barcode to be included and positioned bottom
left
hand corner
of the
Odette
(as per the
RFID
tagu,
s
elektronickou
komunikáciou,
pri
príchode
a
porovnáva
reálnu
zásielku
Handling Unit label)
Identifikovať expedovanie, prepravu, ako aj príjem
s elektronickým dodacím listom,
prepravných
jednotiek
vo
vnútri,
alebo
aj
medzi
7.
Kedykoľvek
počas prepravy
môže
Note: for additional information on labelling please refer to the JLR labelling standards
(section
4) byť SSCC skenované
organizáciami.
za účelom identifikácie nákladu,
SSCC kód môže byť zobrazený čiarovým kódom
Box labels

8. Pri každom
naskenovaní
SSCC kódu
sú tietobooking
údaje of parts
The Nitra goods receiving process requires the SSCC barcode within
the Odette
label to ensure
the correct
poskytnuté
pre
vysledovateľnosť
nákladu.
upon receipt from the supplier, the SSCC barcode is a mandatory requirement for all parts delivered to the Nitra plant.
prilabels
implementácii
ThePostupnosť
consequenceskrokov
of Odette
(for handlingSSCC
units and boxes) with a missing SSCC barcode are:
v JLR
1. Parts cannot be booked in
1. Náklad na prepravu je zostavený a je mu pridelené

2. Labels will need to be manually generated by Nitra Goods Receiving and affixed to the boxes / handling unit prior to
SSCC,
booking in of parts
2. SSCC kód je vytlačený na štítok a pripojený k nákladu

(palete alebo
3. Additional
timeKLT),
is required at Nitra for the generation of labels and application to boxes / handling units due to non3.
SSCC je teraz
compliant
labelsmožné naskenovať v ktorejkoľvek časti
logistického reťazca, na zistenie aktuálneho stavu, až

4. Delivery of parts held up at Nitra goods Receiving due to time required for the generation of labels and application to
po proces doručenia,
boxes / handling units
4. Detailný obsah nákladu (palety, KLT) je zaslaný

5. If JLR
do notelektronicky
receive labels
withpredstavuje
applicable SSCC
orkátor)
are unable to process parts due to incorrect labels, this will result in
príjemcovi
(SSCC
identifi
Peter Kolarovszki
significant
disruption
to Shipping
JLR plantNotice
operations.
v oznámení
Advanced
(ASN),
6. Potential late payment to the supplier

konzultant štandardov GS1

7. Potential supplier schedule instability
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