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Nowe kody kreskowe i technologie przysz∏oÊci
Zastosowanie nowej symboliki GS1
DataBar, wdra˝anie EPC i GDSN oraz
strategia GS1 w zakresie „mobile commerce” to tematy, które dominowa∏y
w tym roku na Zgromadzeniu Ogólnym
GS1 w Dubrowniku w Chorwacji. Zgromadzenie, w którym uczestniczy∏o ponad 230 uczestników z 89 krajów, to najwa˝niejsze spotkanie dla mi´dzynarodowego Stowarzyszenia GS1, zajmujàcego
si´ rozwijaniem i wdra˝aniem globalnych standardów oraz rozwiàzaƒ
usprawniajàcych efektywnoÊç i transparentnoÊç w ∏aƒcuchach dostaw. Nowe,
omawiane standardy i technologie sà adresowane do wszystkich u˝ytkowników,
zarówno ma∏ych, jak i du˝ych firm, bowiem tylko standaryzacja zapewni ich
wdro˝eniu szybkà op∏acalnoÊç. Jak pod-

Danny Wegmann (fot. GS1).

kreÊli∏ Danny Wegmann, ust´pujàcy Chairman GS1, standaryzacja jest podstawà
szybkiej implementacji, a tym samym
obni˝enia kosztów wdro˝enia. Rola globalnych firm, jako liderów standaryzacji,
jest tutaj ogromna i to one jak najszybciej powinny do∏àczyç do GS1, aby razem wypracowywaç jednolite, wspólne,
wielobran˝owe podejÊcie.

GDSN – sieç globalnej
synchronizacji danych
GDSN to przyk∏ad nowego rozwiàzania, które coraz lepiej toruje sobie drog´ wÊród firm na ca∏ym Êwiecie. Obecnie sieç sk∏ada si´ z 23 certyfikowanych
katalogów i funkcjonuje w 50 krajach,
wsz´dzie wspierana przez krajowe or-
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ganizacje GS1. Najdynamiczniej rozwija
si´ w USA, Kanadzie i Australii, jednak˝e w ostatnim roku równie˝ i w Europie
zanotowano ogromny post´p. Projekt
Etoile 2007 udowodni∏, ˝e infrastruktura katalogowa jest dost´pna na Starym
Kontynencie i funkcjonuje prawid∏owo.
Uczestnicy projektu: Francja, Niemcy,
Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania
i USA w∏àczy∏y w mi´dzynarodowà sieç
swoich detalistów, producentów i katalogi elektroniczne, intensyfikujàc znaczàco wymian´ danych mi´dzy nimi.
Jochen Rackebrand, Dyrektor Customer Supply Chain Developmen Europe
z Kraft Foods przedstawi∏ doÊwiadczenia i polityk´ firmy w zakresie wdra˝ania synchronizacji danych podstawowych. Obecnie synchronizacja ta ma
miejsce dla 50% wszystkich produktów
Kraft i jest realizowana w 12 krajach
na Êwiecie. Na ukoƒczeniu sà pilotowe
wdro˝enia w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a w nast´pnej kolejnoÊci planuje
si´ wdro˝enie w Rosji. DoÊwiadczenia
z wdro˝eƒ wskazujà na ogromne
znaczenie posiadania wysokiej jakoÊci
danych. W ka˝dym kraju proces wdro˝enia jest poprzedzony weryfikacjà
w∏asnych danych i tylko takie dzia∏anie
jest warunkiem sukcesu.

GS1 DataBar
Jednà z decyzji podj´tych na Zgromadzeniu Ogólnym by∏o przyj´cie strategii
wdra˝ania GS1 DataBar do kodowania
Êwie˝ych owoców i warzyw. Brak oznaczeƒ na tych produktach, spowodowany
niemo˝noÊcià zastosowania klasycznych
kodów, powoduje cz´stokroç straty
w sprzeda˝y spowodowane b∏´dami
przy kasie. Testy przeprowadzone w sieci Wal-Mart wskaza∏y jednoznacznie na
wzrost dok∏adnoÊci w rejestracji sprzeda˝y i spadek w zapasach.
Wycinkowe wdro˝enia pilotowe
w tym zakresie by∏y ju˝ przeprowadzone tak˝e w Australii, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i w RPA. Podj´to
decyzj´ o rozpocz´ciu wdra˝ania

GS1DataBar ju˝ w roku 2010, z ambitnym celem wdro˝enia go we wszystkich krajach do roku 2014.

Elektroniczny kod produktów
Technologia EPC jako pierwsza zapewnia transparentnoÊç ∏aƒcucha dostaw dla wszystkich uczestniczàcych
w nim firmach. Opracowanie i zatwierdzenie w roku 2007 standardów dotyczàcych przekazywania danych zebranych z tagów EPC do sieci internetowej
i udost´pniania ich wszystkim zainteresowanym to istotny krok naprzód
w budowaniu „Internetu produktów”
i u∏atwianiu integracji ∏aƒcucha dostaw. Chris Adcock, Prezydent EPC Global, zwróci∏ uwag´ na szybki wzrost
liczby u˝ytkowników, których jest
obecnie 1 300 oraz ogromne zainteresowanie ze strony ró˝nych sektorów,
mi´dzy innymi motoryzacyjnego, elektronicznego, odzie˝owego.
Carolyn Walton, Vice-prezydent Systemów Informacyjnych w Wal-Mart, prezentowa∏a korzyÊci z wdro˝enia elektronicznego kodu produktów. Jako
przyk∏ad poda∏a Sam’s Club, sieç hurtowni posiadajàcà 730 placówek na
Êwiecie, która od 3 lat wdra˝a elektroniczne kody. Ca∏y projekt rozpoczà∏ od
wspó∏pracy z 30 dostawcami, którzy
musieli oznakowaç swoje palety etykietami zawierajàcymi Tag RFID z kodem
EPC. Ju˝ pierwsza faza wdro˝enia pokaza∏a mo˝liwoÊci operacyjnych usprawnieƒ. EPC da∏o dostawcom lepszy
„wglàd” w to, co si´ dzieje z ich towarem i mo˝liwoÊç jego monitorowania,
podczas gdy dla Sam’s Club przynios∏o
korzyÊci w postaci lepszego poziomu
obs∏ugi i ∏atwiejszego dost´pu do towarów oraz szybszego obrotu towarów.
Efekty pierwszej fazy by∏y na tyle zadawalajàce, ˝e Sam’s Club zdecydowa∏ si´
wejÊç w druga faz´, do której zaprosi∏
700 swoich dostawców, w tym 3 firmy
z Polski. Mówiàc o technologii EPC pani
Walton wskazywa∏a na 2009 jako rok
wprowadzenia tagów na wszystkie palety. Od roku 2008 do 2010 dostawcy b´-

dà w∏àczeni w umieszczanie tagów na
opakowaniach zbiorczych. Wal-Mart ma
bardzo ambitne plany odnoÊnie wdra˝ania technologii EPC i planuje rozpocz´cie znakowania tagami wybranych, indywidualnych towarów ju˝ w roku 2009.

Gotowi do szybkich zmian
Coraz wi´cej sektorów widzi korzyÊci
z multibran˝owej standaryzacji i otwiera
si´ na wspó∏prac´ z GS1. Do liderów nale˝à sektor ochrony zdrowia i sektor celny. Szereg organizacji krajowych wspó∏pracuje ju˝ od kilku lat instytucjami
ochrony zdrowia w swoich krajach, promujàc i wdra˝ajàc globalne standardy do
identyfikacji pacjenta, rejestracji podania
leków czy Êledzenia ruchu i pochodzenia
leków i wyrobów medycznych. GS1
i Âwiatowa Organizacja Celna (WCO)
podpisa∏y w listopadzie 2007 roku porozumienie o wspó∏pracy. Cele tego porozumienia i oczekiwania ze strony WCO
prezentowa∏ w Dubrowniku Alen Bruford, Wicedyrektor tego Stowarzyszenia.

gii, szybkim rozwoju technologii, dywersyfikacji kana∏ów dystrybucji oraz
bardziej wymagajàcych i lepiej poinformowanych klientach, bran˝a mo˝e albo poddawaç si´ biernie zmianom, albo przejàç rol´ wiodàcà i wykorzystaç
zmiany na swojà korzyÊç. Robert
McDonald, CEO Procter&Gamble, nowo wybrany Chairman GS1 podkreÊli∏,
ze organizacja GS1 musi znaleêç odpowiedê na nowe wyzwania poprzez lepszà wspó∏prac´ mi´dzy partnerami
handlowymi, gdzie GS1 powinno pe∏niç funkcj´ katalizatora. Nowy sposób
wspólnej pracy pociàga za sobà wzrost
koncentracji uwagi na kliencie, integracj´ informacji biznesowych, przygotowanie ludzi do nowych form wspó∏pracy oraz rozwijanie umiej´tnoÊci
i wzrost integracji ∏aƒcucha dostaw.

Alen Bruford, Wicedyrektor Âwiatowej Organizacji Celnej (fot. GS1).

„Tylko ci, którzy reagujà szybko, wygrywajà” – podkreÊli∏ Robert McDonald
w swoim inauguracyjnym wystàpieniu.
Kluczowe wyzwania przed GS1 to w∏àczenie si´ i wspieranie nowych sposobów wspó∏pracy, wzrost integralnoÊci
W obecnym, zglobalizowanym Êwie- globalnej organizacji i poprawa efekcie, przy wzrastajàcych kosztach ener- tywnoÊci jej dzia∏ania.

Robert McDonald, CEO Procter&Gamble,
nowy Chairman GS1 (fot. GS1).

Nowa wersja „Specyfikacji ogólnych GS1”
Od 1 sierpnia br. na stronach internetowych GS1 Polska dost´pna jest najnowsza
wersja Specyfikacji Ogólnych GS1 8.0. Po
wielu latach ten podstawowy dokument opisujàcy standardy GS1 zosta∏ przebudowany
pod kàtem uk∏adu treÊci oraz odÊwie˝ony
pod wzgl´dem szaty graficznej, by w jeszcze
bardziej przyst´pny sposób s∏u˝yç u˝ytkownikom globalnego systemu GS1.
Rozdzia∏y:
• Rozdzia∏ 1 nale˝y traktowaç, jako wprowadzenie do omawianych w kolejnych cz´Êciach specyfikacji zagadnieƒ systemu
GS1. Streszczono w nim podstawy systemu oraz zasady, jakimi kieruje si´ organizacja GS1 we wprowadzaniu na rynek, unikatowych, globalnych i elastycznych standardów identyfikacji i komunikacji
• Rozdzia∏ 2 dotyczy mo˝liwych dziedzin zastosowania systemu GS1 w zakresie ró˝nego rodzaju: jednostek handlowych i logistycznych, identyfikowanych zasobów, lokalizacji oraz zastosowaƒ specjalnych

• Rozdzia∏ 3 skupia si´ przede wszystkim
kodów kreskowych, firmy stajà przed wyna charakterystyce identyfikatorów zaborem lokalizacji kodu kreskowego na prostosowaƒ GS1 pod wzgl´dem struktury
duktach, zasobach, jednostkach logistyczoraz sposobu wykorzystania
nych itp. Pomocny w tym zakresie jest roz• Rozdzia∏ 4 zawiera zasady nadawania ró˝dzia∏ 6 Specyfikacji Ogólnych GS1, w któnego rodzaju identyfikatorów GS1 (na
rym na konkretnych przyk∏adach zosta∏y
przyk∏ad GTIN, GLN czy SSCC) oraz wyopisane podstawowe kwestie zwiàzane
tyczne dla firm, jak zgodnie ze standardaz wyborem lokalizacji etykiety, orientacji
mi GS1 zarzàdzaç posiadanymi pulami nuoraz wymiarów kodu kreskowego czy domerów
boru informacji na etykiecie logistycznej
• Rozdzia∏ 5 ma szczególnà wartoÊç dla • Rozdzia∏ 7 zajmuje si´ zasadami walidacji
osób zainteresowanych technicznym
danych w systemach automatycznej idenaspektem kodów kreskowych. Cz´Êç 5
tyfikacji. U˝ytkownicy systemu znajdà
Specyfikacji zawiera informacje na temat
w tej cz´Êci specyfikacji wskazówki dotypodstawowych symbolik kodów kreskoczàce zasad przetwarzania danych, algowych, takich jak EAN/UPC, ITF-14, GS1rytmów obliczania cyfr kontrolnych, a˝ po
-128, GS1 DataMatrix czy GS1 DataBar. Ta
tablice kodowania znaków systemu ASCII1
ostatnia symbolika zostanie wprowadzona • Rozdzia∏ 8 zawiera zestawienie definicji
zwrotów i skrótów u˝ytych w treÊci Specydo zastosowania w otwartej dystrybucji
fikacji Ogólnych GS1.
i handlu od 2010 roku
• Znajàc struktur´ identyfikatorów GS1 oraz
Pliki w formacie PDF dost´pne sà na strozasady tworzenia i nadawania numerów
z wykorzystaniem odpowiednich symbolik nie www.gs1pl.org w zak∏adce Publikacje.

ASCII ang. American Standard Code for Information Interchange, najbardziej rozpowszechniony system kodowania znaków w komputerze (obejmuje 128 znaków graf. I sterujàcych); stosowany w telekomunikacji i informatyce. èród∏o „Nowa encyklopedia powszechna PWN”, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2004
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