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Oznaczanie towarów
o zmiennej iloÊci lub wadze
– dla zastosowaƒ poza handlem detalicznym
Kilkakrotnie pisano ju˝ na ∏amach
„Logistyki” o sposobach oznaczania kodami kreskowymi EAN
towarów (g∏ównie spo˝ywczych)
o zmiennej iloÊci, przeznaczonych
do sprzeda˝y detalicznej. Zainteresowanych odsy∏am do wczeÊniejszych roczników pisma lub
zapraszam do kontaktu z Centrum
Kodów Kreskowych.

rów towarów standardowych, które
nie zosta∏y oznaczone przez ich producentów lub dostawców, albo do innych celów, wynikajàcych z potrzeb
danej firmy
■ Pozosta∏e prefiksy: 21, 22, 25, 26
i 28 zarezerwowane sà do przysz∏ych potrzeb.
Ten sposób oznaczania przeznaczony jest jednak tylko na rynek krajowy
i wy∏àcznie do wykorzystania w handlu
detalicznym. Do zastosowaƒ pozadetaPrzypomn´ tylko, ˝e chodzi tu o krajo- licznych mamy rozwiàzanie standardowy system oznaczania takich produk- we, które mo˝na wykorzystywaç rówtów, których iloÊç lub masa, a tym sa- nie˝ w handlu zagranicznym. Poniewa˝
mym cena, mo˝e byç inna w ka˝dym w obrocie pozadetalicznym znajdujà
opakowaniu. Sà to np. surowe warzy- si´ zwykle produkty w opakowaniach
wa i owoce, mi´so, ryby, sery, w´dliny, zbiorczych, o nich tu b´dziemy mówiç.
Do identyfikacji opakowaƒ zbiorczy ciasta, których ze wzgl´dów oczywistych nie mo˝na tak wykalibrowaç, czych s∏u˝y numer EAN-14, tzw. GTIN
aby ka˝de opakowanie zawiera∏o takà – Globalny Numer Jednostki Handlowej
samà standardowà iloÊç. Bardzo wa˝- (skrót od nazwy angielskiej: Global Trane jest tu kryterium ceny, poniewa˝ trak- de Item Number) o nast´pujàcej struktutujemy takie produkty jako towary rze okreÊlonej w tab. 1.
Cyfra uzupe∏niajàca,
o zmiennej iloÊci, których cena jest wyliTab. 1
czana wed∏ug rzeczywistej iloÊci, dla opakowaƒ o zawara wi´c bywa inna dla ka˝dego poje- toÊci standardowej mo˝e mieç wartoÊç 0 do
dynczego opakowania.
Towary te oznacza si´ przy pomocy 8, wówczas numer
kodów kreskowych EAN-13, zaczynajà- GTIN ca∏kowicie identycych si´ od cyfry 2. Nast´pna cyfra fikuje danà jednostk´
okreÊla struktur´ kodu. Zmienna iloÊç, handlowà. Natomiast
masa lub cena tych towarów jest tu za- dla jednostek handlowarta w kodzie, obok identyfikatora to- wych o zmiennej iloÊci Tab. 2
waru. W ramach krajowego systemu jest to zawsze 9. Cyfra
9 na poczàtku numeru
wykorzystano dotàd pi´ç prefiksów:
■ 24 (kod z cenà) i 29 (kod z iloÊcià lub EAN-14 jest informacjà
masà) s∏u˝à do zastosowaƒ we- dla oprogramowania,
wn´trznych, gdzie identyfikatorem to- ˝e ma do czynienia
waru jest numer wewn´trzny stosowa- z identyfikatorem towaru
ny w danej placówce lub sieci han- o zmiennej iloÊci, który
musi byç obowiàzkowo
dlowej
■ 23 (kod z cenà) i 27 (kod z iloÊcià lub uzupe∏niony informacjà
masà) s∏u˝à do zastosowaƒ ogólno- z podaniem tej˝e iloÊci.
W przypadku opakokrajowych, gdzie identyfikatorem towaƒ
standardowych
waru jest numer krajowy
■ Prefiks 20 przeznaczono do oznaczao jednorodnej zawartonia wewn´trznego przez dystrybuto- Êci (tj. zawierajàcych
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wy∏àcznie identyczne opakowania jednostkowe), do utworzenia numeru EAN-14 mo˝na wykorzystaç numery z opakowaƒ jednostkowych zawartych wewnàtrz. Wówczas od numeru EAN-13
odrzuca si´ cyfr´ kontrolnà, z przodu dodaje si´ cyfr´ uzupe∏niajàcà 1 do 8 i liczy nowà cyfr´ kontrolnà z tak otrzymanych 13 cyfr.
W tym miejscu nale˝y jeszcze raz
podkreÊliç, ˝e krajowy system oznaczania towarów o zmiennej iloÊci s∏u˝y wy∏àcznie dla jednostek detalicznych. Je˝eli towary takie umieszcza si´ nast´pnie
w opakowaniach zbiorczych, to temu
opakowaniu nale˝y nadaç oddzielny
numer EAN-14. Nie mo˝na w tym przypadku wykorzystaç numeru z opakowania jednostkowego.
Do podawania informacji uzupe∏niajàcych w kodzie kreskowym s∏u˝à tzw.
standardowe Identyfikatory Zastosowania EAN (w skrócie IZ). Na temat standardu IZ tak˝e pisaliÊmy ju˝ wielokrot-
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nie, przypomn´ wi´c tylko, ˝e sà to prefiksy (sk∏adajàce si´ z 2 do 4 cyfr) definiujàce znaczenie nast´pujàcych po
nich pól danych i ich format. Dla u∏atwienia, IZ w postaci cyfrowej podaje si´ zawsze w nawiasach, natomiast w kodzie
kreskowym nawiasy te sà ignorowane.
Pola danych mogà mieç sta∏à lub zmiennà (ale ograniczonà) d∏ugoÊç. IZ wraz
z ich polami danych odwzorowuje si´
w kodzie EAN-128.
GTIN poprzedzony jest zawsze IZ
(01). Wiadomo wówczas, ˝e pole danych ma format numeryczny, tzn. zawiera wy∏àcznie cyfry o d∏ugoÊci 14 znaków, a struktura tego numeru jest taka,
jak w tab. 1. Je˝eli zatem pierwszà cyfrà jest „9”, to musi po nim nast´powaç
oznaczenie iloÊci. W naszym przypadku
mo˝e to byç liczba zawartych produktów lub odpowiednia ich miara.
IloÊç sztuk zawartych w opakowaniu
zbiorczym poprzedza IZ (30). Dane majà format numeryczny, o zmiennej d∏ugoÊci do oÊmiu cyfr. Natomiast miary handlowe mogà byç identyfikowane ró˝nymi IZ, w zale˝noÊci od ich rodzaju i u˝ytej jednostki miary. Zawsze jednak majà
format numeryczny, o sta∏ej d∏ugoÊci szeÊciu cyfr.
Czwarta cyfra IZ, oznaczona w tab.
2 jako (n) wskazuje po∏o˝enie punktu
dziesi´tnego, czyli miejsce, w którym nale˝y postawiç przecinek. WartoÊç
przedstawionà w odpowiedniej jednostce miary otrzymuje si´ przez podzielenie
kodowanej wartoÊci przez 10, do zaznaczonego wyk∏adnika.
Przyk∏ad:
0 000035 = 35 kg = 35/100 kg
3100
3
3103 000035 = 0,035 kg = 35/103 kg
= 35 gramów
Nale˝y pami´taç, ˝e miejsce dziesi´tne mo˝e znajdowaç si´ przed polem
szeÊciu cyfr,
np. 3109 000035 = 0,000000035 kg.
Tabela zawiera jedynie metryczne
miary handlowe. Istniejà równie˝ standardowe IZ dla niemetrycznych jednostek miary, takich jak cale, stopy, jardy,
galony, funty, uncje i inne. Jednak ze
wzgl´du na ich ograniczone zastosowanie w naszym kraju, pomija si´ tu ich
opis, a zainteresowanych odsy∏a do odpowiednich materia∏ów CKK.
OkreÊlenie „miary handlowe” oznacza,
˝e sà to wy∏àcznie iloÊci netto. IloÊci brutto, równie˝ obj´te standardem IZ, s∏u˝à
do oznaczania jednostek logistycznych,
o czym w kolejnym artykule.
OczywiÊcie, na opakowaniach towarów o zmiennej iloÊci mo˝na równie˝
umieszczaç wszelkie inne informacje

uzupe∏niajàce, które zosta∏y ustandaryzowane w postaci Identyfikatorów Zastosowania. Dla towarów spo˝ywczych,
najbardziej przydatne wydajà si´ informacje o datach, np. produkcji lub trwa∏oÊci. W Identyfikatorach Zastosowania
EAN daty majà d∏ugoÊç szeÊciu cyfr,
w formacie: rok, miesiàc, dzieƒ (RRMMDD). Lata przedstawione sà jako dwie
ostatnie cyfry odpowiedniego roku kalendarzowego. Do przedstawienia miesi´cy u˝ywa si´ dwóch cyfr od stycznia
z wartoÊcià 01, do grudnia o wartoÊci

sumpcji lub czas u˝ycia danego produktu i dotyczy jakoÊci. Drugà natomiast,
czyli maksymalnà, okreÊla si´ zazwyczaj
jako „Nale˝y spo˝yç przed...”, wskazuje
limit czasu konsumpcji lub u˝ycia danego
produktu i dotyczy bezpieczeƒstwa.
W przypadku towarów spo˝ywczych zazwyczaj stosuje si´ dat´ minimalnà.
Rozpatrzmy teraz dwa przyk∏ady
oznaczania opakowaƒ zbiorczych
o zmiennej iloÊci.
Przyk∏ad I
Ser ˝ó∏ty w kr´gach. Dla identyfikacji

Ryc. 1.

12. Dzieƒ miesiàca jest zawsze przedstawiony w postaci dwóch cyfr. Je˝eli
dzieƒ miesiàca jest nieistotny i musi byç
oznaczony tylko miesiàc i rok, to pole
przeznaczone na okreÊlenie dnia wype∏nia si´ zerami („00”), co oznacza:
„Dzieƒ nie okreÊlony”.
Przyk∏ady:
1 lipiec 1998 zakodowany b´dzie jako
„980701”.
Koniec sierpnia 1998 zakodowany b´dzie jako „980800”.
Chocia˝ dla produktów o krótkim okresie trwa∏oÊci nie zaznacza si´ roku w postaci cyfrowej, nale˝y go mimo to przedstawiç w symbolu kodu kreskowego.
Nale˝y równie˝ dodaç, ˝e istniejà
dwa rodzaje IZ na okreÊlenie daty trwa∏oÊci: minimalna i maksymalna. Pierwsza
z nich, oznaczana IZ (15), którà okreÊla
si´ zwykle jako „Najlepiej spo˝yç
przed...”, wskazuje najlepszy termin kon-

takiego towaru niezb´dne sà nast´pujàce dane: nazwa, producent, zawartoÊç
t∏uszczu, waga, data przydatnoÊci.
Wszystkie cechy niezmienne dla danego rodzaju towaru, czyli nazwa, producent, zawartoÊç t∏uszczu nale˝y uwzgl´dniç w numerze identyfikacyjnym, czyli
GTIN. Tam te˝ powinna znaleêç si´ informacja o zmiennej iloÊci danego towaru, jak pami´tamy w postaci cyfry „9”.
Numer jednostki kodujàcej (w naszym
przyk∏adzie jest to 12345) okreÊla w tym
przypadku producenta sera, a numer towaru (tutaj 1111), rodzaj produktu i jego
cechy wyró˝niajàce, czyli m. in. nazw´,
receptur´, zawartoÊç t∏uszczu (ryc. 1).
Natomiast pozosta∏e informacje nale˝y przedstawiç z oddzielnymi, przeznaczonymi do tego IZ. Waga netto w kg
ma IZ 310 (n), a poniewa˝ waga przyk∏adowego sera wynosi 2,57 kg i przecinek znajduje si´ na drugim miejscu, to
ostatnia cyfra (n), b´dzie wynosi∏a 2.

Ryc. 2.
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Oznaczenie wagi b´dzie zatem nast´pujàce: (3102) 000257.
Dat´ przydatnoÊci do spo˝ycia – minimalnà – okreÊla IZ (15). W przyk∏adzie
jest to 28.06.2001, zatem daty b´dzie
oznaczona nast´pujàco: (15) 010628.
Je˝eli dziesi´ç kr´gów takiego sera,
ka˝dy o nieco innej wadze, zostanie zapakowanych razem, to powstanie opakowanie zbiorcze o zmiennej iloÊci. Za∏ó˝my, ˝e wszystkie te sery wyprodukowano
w tym samym czasie i majà one jednakowy termin trwa∏oÊci. Zatem jedynà cechà
ró˝niàcà poszczególne sery b´dzie waga, która ∏àcznie dla wszystkich dziesi´ciu
kr´gów wyniesie, powiedzmy, 26,38 kg.
Wszystkie te informacje, razem z wagà
netto ca∏ej zawartoÊci, znajdà si´ na etykiecie opakowania zbiorczego (ryc. 2).

nostkowe sà identyczne, z takim samym
numerem serii i jest ich zawsze tyle samo.
Pozostajà jednak tzw. koƒcówki serii, zawsze w innej iloÊci, które tworzà opakowania zbiorcze o zmiennej zawartoÊci.
Takie (ryc. 3) „niepe∏ne” opakowania
zbiorcze oznacza si´ równie˝ numerem
GTIN z cyfrà „9” na poczàtku, z tym ˝e
tutaj ju˝ mo˝na wykorzystaç numery EAN-13 z opakowaƒ jednostkowych. Zamiast

Przyk∏ad II
Opakowania zbiorcze o zmiennej iloÊci tworzy si´ jednak nie tylko z opakowaƒ jednostkowych, które same majà
zmiennà wag´. Niekiedy zdarza si´ to
równie˝ w przypadku opakowaƒ jednostkowych, na przyk∏ad tam, gdzie istotne
jest wyró˝nienie serii produkcyjnej. Cz´sto ma to miejsce w produkcji leków,
gdzie nie jest mo˝liwe zaprogramowanie
d∏ugoÊci danej serii. Wówczas wi´kszoÊç
opakowaƒ zbiorczych ma zawartoÊç
standardowà: wszystkie opakowania jed-

wagi, identyfikacj´ danej paczki uzupe∏nia si´ liczbà zawartych w niej jednostek.
Identyfikuje jà IZ (30), z polem danych
o zmiennej iloÊci do oÊmiu cyfr. Nale˝y tu
oczywiÊcie podaç równie˝ numer serii
produkcyjnej, z IZ (10), której pole danych ma zmiennà d∏ugoÊç do 20 znaków
alfanumerycznych. Zazwyczaj podaje si´
równie˝ dat´ produkcji – IZ (11) oraz
maksymalnà dat´ trwa∏oÊci – IZ (17).

Ryc. 3.

Projekt TRANSCORE
O

rganizacje EAN International
i UCC interesujà si´ procesami biznesowymi w transporcie. Cz∏onkowie
systemu EAN•UCC chcà mieç „totalnà
widzialnoÊç” ∏aƒcucha dostaw. Globalne operacje transportowe potrzebujà
globalnego standardu, a globalizacja
powoduje, ˝e organizacje i firmy transportowe dà˝à do wi´kszej efektywnoÊci
i obni˝enia kosztów, co jest rolà standardów. Sektor transportowy osiàgnà∏ poziom dojrza∏oÊci (Êrodki techniczne, organizacja procesów itp.), sprzyjajàcy
adaptacji standardu globalnego. Wdro˝enie narz´dzi planistycznych do procesów logistycznych zwi´ksza przychody
i efektywnoÊç kapita∏owà, redukuje koszty operacyjne i koszty kapita∏u.
Projekt TRANSCORE jest inicjatywà
transportowà organizacji EAN International
i UCC. W za∏o˝eniach ma on spowodowaç integracj´ procesów logistycznych
i dostawczych typu „end-to-end” (od poczàtku do koƒca), z pomocà systemu
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EAN•UCC. TRANSCORE okreÊlany jest
jako model multimodalnych procesów transportowych: kolejowych, drogowych, lotniczych i morskich. W projekcie uczestniczà
organizacje cz∏onkowskie EAN oraz oko∏o
30 bardzo du˝ych firm transportowych.
Zbadano mi´dzy innymi: gdzie i do jakich celów kody kreskowe sà skanowane,
które dane sà drukowane na jednostkach
transportowych i dokumentach transportowych, jakie informacje sà transmitowane
przez EDI i w których standardach. Przedsi´biorstwa transportowe sà zainteresowane wyraênym rozró˝nieniem mi´dzy identyfikacjà jednostek logistycznych, a danymi
potrzebnymi tylko dla transportu.
System EAN•UCC oferuje firmom
transportowym i logistycznym odpowiednie narz´dzia. Sà nimi: modele
biznesowe transportowych procesów
multimodalnych, mi´dzynarodowa tablica rejestracyjna jednostek logistycznych
– etykieta logistyczna z numerem SSCC,
mi´dzynarodowe struktury danych dla

numerów przesy∏ek, miar i wag logistycznych, globalne numery lokalizacyjne, kody tras, komunikaty elektroniczne
dla transportu, noÊniki danych.
Przedsi´biorstwa transportowe mogà
efektywnie wspomagaç firmy produkcyjne, dystrybucyjne i handlowe w zarzàdzaniu zapasami, przep∏ywie towarów,
wysy∏kach i dostawach, u˝ywajàc systemu EAN•UCC. Technologie stosowane
w tych procesach obejmujà kody kreskowe i elektronicznà wymian´ danych
oraz elektroniczne systemy Êledzenia
przesy∏ek w Internecie, bardzo istotne
dla klientów firm transportowych.
Centrum Kodów Kreskowych dysponuje
pakietem materia∏ów informacyjnych na
temat standardów EAN•UCC w transporcie. Zainteresowanym uczestnikom
systemu wysy∏amy materia∏y bezp∏atnie.
Zamówienia przyjmujemy pocztà elektronicznà (ckk@ ilim. poznan. pl) lub faksem (061 8526376). (sw)

