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RozwiązaniaGS1dlabranżyodzieżowej
Technika identyfikacji obiektów przy pomocy fal radiowychRFIDw połączeniuz nowoczesnymiaplikacjamiinformatycznymi pozwala na uzyskanie niespotykanych dotąd
korzyściz punktuwidzeniaprocesówzachodzącychw łańcuchu dostaw. Trudności z efektywnym przyjęciem towarów, zarządzaniem zapasami i zwrotami, liczne kradzieże
towarów,totylkoniektóreproblemy,z jakimiborykająsię
firmybranżyodzieżowej.Prawdziwymwyzwaniemdlanich
jest podrabianie odzieży, powodujące straty sięgające
w skaliglobalnej 10mldUSDrocznie.Dostratfinansowych
dochodzi utrata dobrego wizerunku oraz utrata wartości
produktów, zwłaszcza zaliczanych do towarów luksusowych,którychpodróbkimożnanabyćszybkoi tanio.
Instytut Logistyki i Magazynowania, polska organizacja
GS1, oferuje rozwiązania na bazie globalnych standardów
GS1 dedykowane dla branży odzieżowej, stanowiące rozwiązanienapowyższeproblemy.
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kontrolipoprawnościkompletacjiorazwysyłki
automatyzacjiprocesuprzyjęciatowarudosklepu
monitoringustanówmagazynowychw sklepie
automatyzacjiprocesuzamawianiatowarów
automatyzacjiprocesówinwentaryzacji
wsparcia funkcjonalności elektronicznego systemu przeciwkradzieżowego.

Korzyści
Tab. 1. Udowodnione korzyści biznesowe, na podstawie badań przeprowadzonych przez ABI Research, opublikowanych w dokumencie
„RFID Item-Level Tagging in Fashion Apparel and Footwear”.

ElektronicznyKodProduktudlabranżyodzieżowej
Elektroniczny Kod Produktu daje możliwość połączenia
kodówkreskowychi znacznikaradiowegonajednejetykiecie wraz z funkcjonalnością EAS, elektronicznego systemu
przeciwkradzieżowego. Dzięki temu mamy jedną etykietę,
nanoszoną przez producenta, która umożliwia rejestrację
sprzedażyprzykasiei zabezpieczenieprzedkradzieżą.Celem oferowanego rozwiązania jest kompleksowe wsparcie
procesówwystępującychw przedsiębiorstwiebranżyodzieżowej,w tym:
● kontrolipoprawnościdostawy
● kompletacjizamówieńdlaposzczególnychsklepów

Tag radiowy (fot. GS1).

Źródło: „RFID Item-Level Tagging in Fashion Apparel and Footwear”.

Przykładwdrożenia. Obecnienaświecierealizowanychjest
wieleprojektów„in-store”w firmachbranżyodzieżowej,na
przykład: Gerry Weber, Galeria Kaufhof, Lemmi Fashion,
Marks&Spencer,AmericanApparel,itp.ZakresimplementacjisystemówRFIDjestróżnyw zależnościodfirmy.

Śledzenieładunkówi opakowańw oparciu
o technologięEPC/RFID
Oferowanerozwiązanieumożliwiaprosteśledzeniew InternecieruchutowarówlubopakowańzwrotnychoznaczonychkodemkreskowymlubznacznikiemRFID.W momenciezeskanowaniakodukreskowegonaopakowaniulubodczytaniataguradiowegoinformacjao zarejestrowanymprodukciejestudostępnianaw Internecienadedykowanejstroniewebowej.
Rozwiązanietoznajdujezastosowanieszczególniew magazynie centralnym oraz pomiędzy magazynem a salonami
sprzedaży,zwłaszczaw 3głównychprocesach,związanych
z przemieszczaniemsięzarównosamychtowarówjaki pojemnikówzwrotnych:
● kompletacjii wydańw magazyniecentralnymi przyjęćdo
sklepu
● wydańpojemnikówzwrotnychzesklepui przyjęćdomagazynucentralnego
● przesunięćmiędzymagazynowych,czyliwydaniezesklepu X – przyjęciedosklepuY.
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Przykład wdrożenia. W ro- Korzyści
ku 2009 Instytut Logistyki
i Magazynowania zrealizował
Wdrożenie i prowadzenie współpracy biznesowej drogą
dla firmy Intersport SA pro- elektronicznejwymianydanychpozwalaosiągnąćwymierne
jekt wdrożenia innowacyjne- efektyoperacyjnei ekonomiczne.Należądonichmiędzyingo,pozwalającegonainterne- nymi:
towe śledzenie opakowań ● eliminacjapapierowychzamówień,fakturi innychdokuzwrotnych. Projekt obejmomentówbiznesowych.Oznaczatoeliminacjęwszystkich
wałzarównoopracowanieinkosztów związanych z tradycyjną wymianą informacji
nowacyjnej bramki EPC/RFID
i danychbiznesowych(kosztywydruku,sporządzeniekozainstalowanej w centrum
pii, koszt kopert i znaczków, opłaty telefoniczne/faksodystrybucyjnym Firmy, jak
we,kosztyobsługi,kontroliorazpomyłek)
i wdrożenie innowacyjnego ● prowadzenieefektywnej,sprawnejwspółpracyz kontraw skali kraju oraz Europy
hentamiposiadającymisystemyITo odmiennejtechnoloŚrodkowo – Wschodniej sysgiidziękiwykorzystaniuglobalnegostandardudokumentemu informatycznego, opartówelektronicznych
tegoo obowiązującestandar- ● zwiększenie szybkości przekazu dokumentów, co przydyGS1EPCglobal.Systemma
spiesza obieg informacji i tym samym szybkość obsługi
zazadanieidentyfikowaćoraz
i realizacjioperacji,a takżeobrótfinansowy
Opakowania zwrotne ozna● eliminacjębłędówi niejednoznacznościw dokumentach
re
j
e
s
tro
w
aćprze
p
ły
w
ypo
j
em
kowane kodem kreskowym
GS1 i tagiem radiowym (fot.
ników zwrotnych z towarem
biznesowychdziękiwykorzystaniuidentyfikatorówsysteGS1 Polska).
pomiędzy centralnym magamuGS1i powiązaniudanychz informacjamilogistycznyzynemfirmya sieciąpunktów
mi zawartymi na nośnikach kodów kreskowych (opakosprzedaży w całej Polsce. Proces identyfikacji realizowany
waniach)
jestz wykorzystaniemtechnologiiRFIDpostroniemagazynu ● niezawodność– unikaniebłędówoperatorskichprzywpiorazkodówkreskowychw lokalizacjachsklepowych.W efeksywaniudokumentówdosystemu– oszczędnośćpracy
ciewdrożeniaw firmieIntersportmożliwestałosięmonito- ● lepszewykorzystaniepotencjałupracownikówprzezelirowaniei kontrolazasobówzwrotnych,wskutekoznakowaminacjęnieefektywnychoperacjiręcznegowprowadzania
niaznacznikamiRFIDorazetykietamiz kodamikreskowymi
i przetwarzaniadanych.
plastikowychpojemnikówtransportowych.
Przykładwdrożenia. OdkilkulatweWłoszechrealizowaKomunikatyEDIdlabranżyodzieżowej
ny jest program rozwoju elektronicznej współpracy przedsiębiorstwbranżyodzieżowej(eBiz-TCF),oferującykompletRozwiązanietooferujezastąpieniedokumentówpapiero- nemodelekooperacjibiznesowejwykorzystującejkomuniwych ich formą elektroniczną. Elektroniczna wymiana da- katyelektronicznedostosowanedowymagańtegosektora
nych EDI (ang. Electronic Data Interchange) to nowoczesna, gospodarki.
efektywna metoda przekazywania danych biznesowych pomiędzysystememinformatycznymprzedsiębiorstwai systeCzy Twoja firma ma podobne problemy? Pomożemy Ci je
mami dostawców oraz odbiorców, dokonywana w sposób rozwiązać, świadcząc usługi doradcze i konsultingowe, takautomatyczny.Elektronicznawymianadanychwykorzystuje że bezpłatnie! JakoośrodekKrajowegoSystemuUsługoferustandardy identyfikacji towarów, lokalizacji i danych logi- jemyfirmomnależącymdosystemuGS1w Polscerealizację
stycznych,stosowanew sys- bezpłatnych usług doradczych. Nasze usługi o charakterze
temie kodów kreskowych. proinnowacyjnymsłużąrozwojowiprzedsiębiorstwpoprzez
Standarddokumentówelek- poprawęistniejącychlubwdrożenienowychprocesówtechtronicznych (komunikatów nologicznych,produktówlubusług.Dotycząw szczególności
EDI)systemuGS1obejmuje oceny potrzeb technologicznych, promocji wdrażania nowszystkie informacje stoso- wych technologii oraz nowych rozwiązań organizacyjnych,
wanew branżyodzieżowej. a takżeinnychdziałań,w którychnastępujetransferwiedzy
Możliwe jest dzięki temu lubinnowacyjnejtechnologii.Ponadtowspieramyw procesie
powiązanieinformacjiprze- tworzeniai składaniawnioskówprzedsiębiorstwaubiegające
kazywanych w postaci ko- sięo dofinansowaniez funduszyUEnarealizacjęprojektów
dów kreskowych na opako- innowacyjnych.Zapraszamydowspółpracy!
waniachtowarówz informacjami zawartymi w osobno
(Fot. GS1).
SkonTakTuj Się z nami:
przekazywanych dokumentach biznesowych. Stwarza
anna Gawrońska-Błaszczyk,
tonowąjakośćw zarządzaniuprocesamizamawianiamatetel. 61 8504977,
riałów,dystrybucjii sprzedażytowarów,przynoszącwymiere-mail:
nekorzyścibiznesowez tejmetodywspółpracydrogąelekanna.gawronska-blaszczyk@gs1pl.org
troniczną.
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