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Wdro˝enie technologii RFID w ∏aƒcuchu dostaw p∏yt CD
w Wlk. Brytanii
W czerwcu 2003 r. e.centre – organizacja krajowa EAN w Wlk. Brytanii – zaprezentowa∏a wyniki wdro˝enia technologii
RFID w ∏aƒcuchu dostaw muzycznych p∏yt
kompaktowych. Wdro˝enie to otrzyma∏o
nazw´ „Projektu CD.id”.
Projekt zosta∏ zaimplementowany
w ∏aƒcuchu dostaw muzycznych p∏yt
kompaktowych, obejmujàcym producenta p∏yt – firm´ EMI, hurtowni´ – Handelman UK i sklepy ASDA. Do opakowaƒ p∏yt
CD zosta∏y przymocowane tagi RFID, które jednoznacznie identyfikowa∏y ka˝dy
CD i pozwala∏y na ich Êledzenie a˝ do
konsumenta.
Tag RFID jest elektronicznym noÊnikiem danych i zawiera krzemowy chip,
w którym zapisywany jest numer identyfikacyjny danego produktu oraz anten´
pozwalajàcà na transmisj´ tego numeru

Rys. 1. ¸aƒcuch dostaw w projekcie CD.id
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do urzàdzenia odczytujàcego. Dzi´ki temu w czasie rzeczywistym przekazywane
sà informacje o ruchu produktu w ∏aƒcuchu dostaw. Usprawnia to uzupe∏nianie
zapasów oraz inwentaryzacj´, co z kolei
powoduje zmniejszenie strat w sprzeda˝y spowodowanych, np. brakami pewnych pozycji towarowych.
Technologia tagów zosta∏a tak˝e zastosowana do Êledzenia zwrotów od klienta
poprzez ∏aƒcuch dostaw do producenta,
znacznie rozszerzajàc informacje o ruchu
produktu i jego aktualnej pozycji w ∏aƒcuchu dostaw. Raport z realizacji projektu
wykaza∏, ˝e uzyskanie takiej „widzialnoÊci” zasobów znaczàco polepsza wydajnoÊç ∏aƒcucha dostaw i u∏atwia zarzàdzanie fizycznym ruchem p∏yt CD. Udowodni∏ równie˝ przekonujàco, ˝e przed technologià RFID jest przysz∏oÊç i ˝e nale˝y

zastosowaç standardy EAN.UCC. Program
pilotowego wdro˝enia technologii RFID
w ∏aƒcuchu dostaw muzycznych p∏yt
kompaktowych by∏ zarzàdzany przez
e.centre, a wykonywany we wspó∏pracy
z UK Home Office, sklepami ASDA, EMI,
Handelman UK i integratorem systemu
MICROLISE.
„Projekt CD.id” by∏ niezwyk∏y dlatego,
˝e skupia∏ si´ na handlu pomi´dzy ró˝nymi firmami i bazowa∏ na otwartych standardach systemu EAN.UCC. Wykorzystywa∏ on zarówno standardy numerowania
EAN.UCC jak i mi´dzynarodowy standard
RFID rozwijany przez EAN International
i Uniform Code Council (UCC). Z tego powodu w projekcie zastosowano technologi´ pasywnych tagów UHF RFID (cz´stotliwoÊç 868 MHz).
G∏ówne cele tego projektu to:
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• zidentyfikowanie i oszacowanie zmniejszenia si´ kradzie˝y
i fa∏szerstw poprzez zastosowanie RFID
• pokazanie, jak RFID mo˝e zwi´kszyç mo˝liwoÊci Êledzenia
ruch produktu w ∏aƒcuchudostaw i wydajnoÊç w zarzàdzaniu
zapasami
• przedstawienie wdro˝enia standardów EAN.UCC (zarówno
jednoznacznà identyfikacj´ jak i RFID) w zintegrowanych
i zautomatyzowanych ∏aƒcuchach dostaw
• przedstawienie potencjalnego zastosowania technologii RFID
w otwartym globalnym ∏aƒcuchu dostaw, stosujàc oryginalnà
technologi´ i standardy EAN.UCC
• promowanie i popieranie adaptacji standardów EAN.UCC
i RFID.
W poczàtkowej fazie projektu zamierzano umieszczaç tagi
na opakowaniach CD u producenta, czyli w firmie EMI. Ze
wzgl´du jednak na to, ˝e w projekcie bra∏y udzia∏ tylko dwa
sklepy ASDA, to w rezultacie tagi by∏y umieszczane na testowanych CD dopiero u dystrybutora, czyli w magazynie Handleman UK. Natomiast w celu obj´cia projektem ca∏ego ∏aƒcucha
dostaw zwracane CD by∏y Êledzone a˝ do centrum dystrybucyjnego EMI.
W ramach projektu Êledzono ruch 7373 p∏yt kompaktowych
poprzez ∏aƒcuch dostaw EMI – Handleman – ASDA. Tagi by∏y
umieszczane wewnàtrz opakowaƒ p∏yt CD w centrum dystrybucyjnym Handlemana przed wys∏aniem CD do sklepów ASDA.
Ruch tych CD by∏ zapisywany w centralnej bazie danych poprzez modemy GSM, a sama baza by∏a dost´pna na ˝yczenie
ka˝dego uczestnika projektu.
W tagach zapisywano unikalny identyfikator w formie GTIN
(Global Trade Item Numer) plus numer seryjny, co pozwala na
jednoznacznà identyfikacj´ poszczególnych pozycji. Numer
ten zosta∏ po∏àczony z GTIN p∏yty kompaktowej, wydrukowanym w postaci kodu kreskowego. Âledzenie CD odbywa∏o si´
poprzez odczyt tagu RFID i/lub kodu kreskowego w ró˝nych
punktach ∏aƒcucha dostaw. Unikalne identyfikatory CD by∏y
powiàzane z numerem wysy∏ki.
Centralna baza danych zosta∏a umieszczona na serwerze
w biurze firmy Microlise. Dost´p do niej by∏ mo˝liwy tylko
dla u˝ytkowników majàcych odpowiedni identyfikator i znajàcych has∏o, a odbywa∏ si´ przez Internet. Pozwala∏o to u˝ytkownikom na sta∏y dost´p do bazy niezale˝nie od czasu i lokalizacji.
Schemat ∏aƒcucha dostaw zastosowanego w projekcie CD.id
zosta∏ przedstawiony na rys. 1.
„Projekt CD.id” udowodni∏ u˝ytecznoÊç standardów EAN.UCC
dla jednoznacznej identyfikacji. Wykaza∏ równie˝ mo˝liwoÊç
precyzyjnego Êledzenia w ∏aƒcuchu dostaw ruch produktów
identyfikowanych numerem seryjnym, zakodowanym standardowo w tagach RFID oraz, ˝e dane te mogà byç dost´pne dla
wszystkich uczestników ∏aƒcucha dostaw. Taka precyzja Êledzenia produktów wp∏ywa oczywiÊcie na polepszenie zarzàdzania
∏aƒcuchem dostaw oraz na odstraszanie od kradzie˝y i na wykrywanie przest´pstw. Jednak bie˝àce koszty technologii tagów
RFID i infrastruktury z tym zwiàzanej Êwiadczà o tym, ˝e masowe zastosowanie RFID na poziomie pojedynczej pozycji b´dzie
obecnie trudne do uzasadnienia. Nawet je˝eli koszty te ulegnà
w najbli˝szej przysz∏oÊci znaczàcej obni˝ce, to b´dzie nale˝a∏o
braç pod uwag´ koszty i korzyÊci p∏ynàce z ca∏ego systemu i porównanie tego z alternatywnymi rozwiàzaniami, takimi jak kody kreskowe.
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