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Podstawy globalnej synchronizacji danych –
SA2 Worldsync w sieci GDSN
Partnerzy handlowi na ca∏ym Êwiecie
borykajà si´ z problemami, generujàcymi nadmierne koszty. W wi´kszoÊci
przypadków przyczynà sà niew∏aÊciwe
dane wykorzystywane w transakcjach
biznesowych, majàce prze∏o˝enie na
b∏´dne faktury, a w konsekwencji dodatkowy nak∏ad pracy r´cznej, majàcej
na celu wprowadzanie korekt. Po˝àdane sà wiarygodne i aktualne dane
o produktach. Poprawna, spójna i rzetelna informacja stanowi solidny fundament, na którym budowana jest elektroniczna wspó∏praca umo˝liwiajàca
lepszà kontrol´ procesów zachodzàcych w ∏aƒcuchach dostaw, a tym samym redukcj´ kosztów.

Globalna Sieç Synchronizacji
Danych kluczem do wspó∏pracy
elektronicznej
Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych
przez AT Kearney, firmy tracà oko∏o
3,5% zysków rocznie z powodu nieefektywnej realizacji procesów w ∏aƒcuchu dostaw. Odpowiedzià na potrzeby firm, zwiàzane ze zwi´kszeniem
efektywnoÊci wymiany danych handlowych o produktach i redukcjà zb´dnych kosztów, jest sieç globalnej syn-

chronizacji danych – GDSN. GDSN stanowi zautomatyzowane, oparte o standardy globalne Êrodowisko, umo˝liwiajàce bezpiecznà i ciàg∏à synchronizacj´
danych. Dzi´ki temu wszyscy partnerzy
handlowi majà spójne i wysokiej jakoÊci dane o produktach w swoich systemach w tym samym czasie. Wykorzystujàc GDSN firmy standaryzujà informacje o swoich produktach, co z kolei
u∏atwia efektywnà wymian´ danych,
niezale˝nie od miejsca wykonywania
dzia∏alnoÊci. Producenci muszà jedynie
umieÊciç dane o swoich produktach
w jednym z certyfikowanych katalogów, a odbiorcy – na przyk∏ad sieci
handlowe – wykorzystujàc interfejs katalogu pobierajà informacje o produktach swoich dostawców. Takie rozwiàzanie zwi´ksza nie tylko efektywnoÊç
i jakoÊç danych podstawowych, ale poprzez eliminacj´ b∏´dów zmniejsza nak∏ad pracy na ich obs∏ug´ i tym samym
obni˝a koszty dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. Na ca∏ym Êwiecie najwi´ksze
koncerny zaufa∏y ju˝ sieci GDSN, przy∏àczajàc si´ do globalnej wymiany
ustandaryzowanych danych podstawowych o produktach z uwagi na fundamentalnà rol´, jakà prawid∏owa informacja odgrywa w procesie budowania
elektronicznej wspó∏pracy.

Elementy sk∏adowe GDSN
Globalny Rejestr. Serce sieci zawierajàce kluczowe informacje o wszystkich
produktach z certyfikowanych katalogów. W rejestrze znajdujà si´ podstawowe dane oparte na globalnych standardach GS1: GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny), GTIN(Globalny Numer Jednostki Handlowej), GPC (Mi´dzynarodowa Klasyfikacja Produktów), a tak˝e
informacje o rynku docelowym i êród∏owym dla ka˝dego produktu.
Do porozumiewania si´ ze wszystkimi certyfikowanymi katalogami rejestr
wykorzystuje standardowe komunikaty
GDSN w formacie XML.
Katalogi danych. W wymianie danych
w ramach GDSN mogà uczestniczyç wy∏àcznie certyfikowane katalogi. Firmy
definiujà êród∏owy katalog, przez który
b´dà mieç dost´p do sieci GDSN i do
którego jednoczeÊnie mogà nap∏ywaç
dane z innych katalogów GDSN. Katalog oferowany przez SA2 Worldsync
jest jednym z pierwszych i drugim co
do wielkoÊci certyfikowanym katalogiem produktów.
Dostawca danych. Producent dostarczajàcy dane o swoim asortymencie
jest elementem poczàtkowym sieci
GDSN. Wprowadza dane do wybranego
katalogu êród∏owego, z którego mo˝e
przesy∏aç informacje o swoich produktach do sieci GDSN przeznaczone dla
okreÊlonych rynków docelowych, bàdê
dane dedykowane konkretnemu odbiorcy.
Odbiorca danych. Po drugiej stronie
∏àcza sieci GDSN znajduje odbiorca danych, który dzi´ki us∏udze subskrypcji
ma dost´p do aktualnych, pe∏nych i poprawnych informacji nadsy∏anych przez
dostawców zarejestrowanych w sieci
GDSN.
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GPC (Global Product Classification).
macje o produkcie oraz producencie
GPC (Globalna Klasyfikacja Produktu)
do docelowego katalogu elektroniczodgrywa zasadniczà rol´ w sieci GDSN,
nego, skàd pobiera je odbiorca.
stanowiàc podstawowy zbiór informacji o produktach, a tak˝e pe∏niàc klu- 5. Potwierdzenie odbiorcy. Odbiorca
czowà rol´ w procesie wyszukiwania
wysy∏a potwierdzenie odbioru infortowarów w sieci GDSN.
macji do katalogu elektronicznego
dostawcy za pomocà swojego kataJak to dzia∏a krok po kroku
logu elektronicznego.

Dostawcy i odbiorcy, którzy chcà prowadziç synchronizacj´ danych powinni
przedsi´wziàç nast´pujàce kroki:

Globalna synchronizacja danych
dla polskich firm

1. Umieszczanie danych. Producent
umieszcza dane produktu i informacje o firmie w katalogu elektronicznym, na przyk∏ad oferowanym przez
SA2 Worldsync.

Dostawcà systemu s∏u˝àcego do synchronizacji danych podstawowych pomi´dzy partnerami w ∏aƒcuchu dostaw
na rynku polskim jest SA2 Worldsync
Polska. Celem firmy jest optymalizacja
elektronicznej wymiany danych i przep∏ywu informacji o produktach przy wykorzystaniu Katalogu SA2 Worldsync.
Producenci przesy∏ajà dane podstawowe produktów do SA2 Worldsync
w ustandaryzowanym formacie. Nast´pnie dane poddawane sà szczegó∏owej kontroli jakoÊci przed ich umieszczeniem w bazie. Odbiorcy majà zawsze dost´p do aktualnych i sprawdzanych na bie˝àco informacji o produkcie, uzupe∏nianych dodatkowymi danymi, takimi jak zdj´cia produktu czy instrukcje u˝ytkowania.

2. Rejestrowanie danych. Dane identyfikujàce produkt sà nast´pnie przesy∏ane do Globalnego Rejestru GS1.

3. Subskrypcja. Odbiorca za pomocà
swojego katalogu (na przyk∏ad GXS)
rozpoczyna subskrypcj´ w oparciu
o GLN producenta, klasyfikacj´ GPC,
rynek docelowy lub numer GTIN, aby
w efekcie uzyskaç odpowiadajàce zapytaniu informacje o produkcie lub
firmie. Dzi´ki Globalnemu Rejestrowi
GS1 nast´puje identyfikacja katalogu
elektronicznego, zawierajàcego ˝àdany produkt oraz informacje na teKatalog dostarczany przez SA2
mat lokalizacji. Nast´pnie dochodzi Wordsync pe∏ni funkcj´ êród∏owego
do przekazania subskrypcji do wska- katalogu danych dla dostawców i odzanego katalogu êród∏owego.
biorców. W pierwszym przypadku
przechowuje wszystkie dane nades∏a4. Przekazanie danych. Katalog elektro- ne przez dostawców, którzy wybrali
niczny dostawcy przesy∏a pe∏ne infor- ten katalog jako swój êród∏owy kata-
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log danych; w drugim natomiast odbiorca mo˝e uzyskaç informacje z sieci GDSN w∏aÊnie za poÊrednictwem tego katalogu.

Dlaczego warto wdra˝aç GDSN?
Stosowanie sieci GDSN jest êród∏em
wielu korzyÊci:



gwarancja ustandaryzowanych, rzetelnych danych dla celów efektywnych
transakcji biznesowych, zarówno na
rynku lokalnym, jak i globalnym



eliminacja dublujàcych si´ systemów
i procesów



gwarancja dost´pu do spójnych danych dla wszystkich partnerów handlowych



walidacja precyzji danych i sprawdzenie ich zgodnoÊci ze standardami globalnymi



gwarancja jednolitego sposobu klasyfikowania produktów przez partnerów handlowych za pomocà klasyfikacji GPC (Global Product Classification)



zapewnienie partnerom jednego
punktu dost´pu za poÊrednictwem
wybranego katalogu elektronicznego, z obni˝kà kosztów zwiàzanych
z u˝ytkowaniem dublujàcych si´ rozwiàzaƒ



gwarancja zgodnoÊci katalogu elektronicznego z wymogami GDSN.
W artykule wykorzystano
materia∏y SA2 oraz GS1.

