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Anna Kosmacz-Chodorowska
Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska

Efektywne narz´dzia usprawniajàce funkcjonowanie firm
Etykiety logistyczne i sposoby drukowania oznaczeƒ kodowych – cz´Êç I
W trzech kolejnych artyku∏ach z cyklu
efektywnych narz´dziach elektronicznej gospodarki, usprawniajàcych funkcjonowanie
firm, omówiona zostanie mi´dzy innymi celowoÊç wdra˝ania etykiety logistycznej
oraz znajdà si´ podpowiedzi, jak takà etykiet´ wydrukowaç i z u˝yciem jakich narz´dzi jà wdro˝yç.
W cz´Êci pierwszej niniejszego cyklu
uzasadnimy, jak wa˝na w przemyÊle
i handlu jest elektroniczna gospodarka,
a konkretnie – narz´dzia usprawniajàce
procesy biznesowe, zwiàzane z przep∏ywem produktów w ramach logistycznych ∏aƒcuchów dostaw, sterowanych coraz cz´Êciej systemami informatycznymi. Mamy tutaj na myÊli szczególnie systemy, stosowane zw∏aszcza
w magazynach wyrobów gotowych
oraz dystrybucyjnych, wykorzystujàce
takie technologie, jak: automatycznà
identyfikacj´ i zbieranie danych (ADC)
poprzez kody kreskowe z opakowaƒ
jednostkowych, zbiorczych i logistycznych oraz wymian´ dokumentów elektronicznych (EDI/ebXML), wed∏ug globalnego systemu GS1 (poprzednia nazwa: EAN.UCC).
Z usprawnieƒ tych obecnie korzystajà i coraz liczniej wkrótce b´dà z nich
korzystaç nie tylko producenci, ale równie˝ dystrybutorzy hurtowi i detaliczni,
krajowi i zagraniczni. Podstawowym
warunkiem stosowania tych systemów
jest powszechne znakowanie: surowców, towarów oraz kodowanie odbiorców i dostawców, znakowanie opakowaƒ detalicznych, zbiorczych i logistycznych,
kodami
kreskowymi.
W przypadku jednostek logistycznych,
którymi najcz´Êciej jest towar na palecie, warunkiem stosowania systemów
ADC jest znakowanie tych jednostek
etykietami logistycznymi z kodem GS1-128 (poprzednia nazwa: UCC/EAN-128), zgodnie z wymogami ogólnoÊwiatowego systemu GS1. W przypad-
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ku sektora artyku∏ów spo˝ywczych, do- Sposoby drukowania
datkowym argumentem, przemawiajàcym za upowszechnieniem tych ozna- i nanoszenia kodów kreskowych
czeƒ, jest ich ogromna u˝ytecznoÊç dla
realizacji procesów Êledzenia, czyli tak
W praktyce sposoby drukowania kozwanego traceability, tak bardzo istot- dów kreskowych i nanoszenia tych
nego w Êwietle aktualnych wymagaƒ oznaczeƒ na obiekty zale˝à od wielu
Unii Europejskiej.
czynników, które determinujà, mi´dzy
innymi, kto takie oznaczenie tworzy
Dlaczego etykieta logistyczna GS1 i na jakim sprz´cie. Oznaczenia kodowe wykonywane sà bowiem dla oznaCel stosowania i podstawowe cechy czenia towarów w ró˝nych formach
etykiety logistycznej. Celem stosowa- opakowaniowych, na fizycznych lokalinia etykiety jest przekazywanie jedno- zacjach czy na jednostkach logistyczznacznych i bezb∏´dnych informacji na nych, wed∏ug sta∏ych i zmiennych datemat jednostki, na której jest ona nych, i z uwzgl´dnieniem ró˝nych symumieszczona, w postaci czytelnej ma- bolik kodów kreskowych oraz wed∏ug
szynowo i wzrokowo. Etykieta logi- rozmaitych technik i technologii drustyczna GS1 umo˝liwia identyfikacj´ kowania oraz zabezpieczania tego
ka˝dej jednostki logistycznej/wysy∏ko- oznaczenia przed zniszczeniem. Nie
wej/transportowej w ró˝nych punktach wdajàc si´ w dalsze szczegó∏y, najcz´i w ró˝nym czasie, w ca∏ym ∏aƒcuchu Êciej stosuje si´ nast´pujàce kody
dostaw. Stosuje si´ jà do wszystkich i sposoby ich drukowania i nanoszenia:
rodzajów jednostek, w aplikacjach lo- kody na opakowaniach detalicznych –
gistycznych i transportowych, gdzie kody EAN/UPC (EAN-13, EAN-8, UPC-A
konieczna jest kontrola poszczegól- i UPC-E) i dodatkowo: na opakowanych jednostek i grup jednostek, które niach zbiorczych – kody ITF-14 lub
stanowià na przyk∏ad cz´Êç jednej do- GS1-128
stawy.
• albo bezpoÊrednio na opakowaniu
Standard etykiety opracowany zosta∏
lub etykiecie, kiedy to kod kreskowy
przez GS1, przy wspó∏pracy przedstazawarty jest w szacie graficznej sawicieli producentów, detalistów, przemego opakowania i takie opakowawoêników oraz organizacji krajowych
nie najcz´Êciej jest drukowane u proGS1. Opiera si´ on na standardzie Idenducenta opakowaƒ / w drukarni /
tyfikatorów Zastosowania i wykorzystuw zak∏adzie poligraficznym (przy wyje symbolik´ kodu GS1-128. Etykieta lokorzystaniu na przyk∏ad orygina∏ów
gistyczna GS1 zawiera informacje o:
kodów w postaci plików graficznych
jednostce, transporcie i kliencie,
EPS lub za pomocà klisz filmowych
a SSCC (Serial Shipping Container Co(master filmów) – wzorzec kodu wyde) – seryjny numer jednostki wysy∏kokonany fizycznie na kliszy (coraz rzawej w systemie GS1, umo˝liwia indywidziej stosowanych); wzorce te wykodualnà identyfikacj´ ka˝dej pojedynnujà specjalistyczne firmy
czej jednostki wysy∏kowej/logistycznej • albo nanoszenie kodu z u˝yciem spew skali Êwiata. O korzyÊciach ze stosocjalizowanych drukarek (na przyk∏ad
wania takich etykiet jeszcze napiszemy.
kody wewn´trzne, ITF-14 i GS1-128),
Poznajmy, jak takie oznaczenia twogdzie mo˝na zastosowaç:
rzyç. PrzeÊledêmy najpierw mo˝liwe
1.druk kodu bezpoÊrednio na opakosposoby drukowania i nanoszenia
waniu – za pomocà przemys∏owych
oznaczeƒ kodowych.
drukarek atramentowych (druk ko-
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du odbywa si´ na przyk∏ad na linii
pakujàcej, a dotyczy to najcz´Êciej
znakowania opakowaƒ zbiorczych
typu pud∏o,
2.etykiety samoprzylepne z kodem,
drukowane na specjalizowanych
drukarkach kodu kreskowego: drukarki termiczne lub drukarki termotransferowe, na przyk∏ad z g∏owicà o szerokoÊci 150 mm (etykieta logistyczna o szerokoÊci 148
mm),
• albo nanoszenie kodu z u˝yciem drukarek biurowych, gdzie mo˝na zastosowaç: etykiety samoprzylepne z kodem, drukowane z u˝yciem laserowych drukarek biurowych, a w przypadku etykiet logistycznych – z zastosowaniem specjalnego w tym celu
oprogramowania (etykieta logistyczna na kartach A4, odpowiednio zaprojektowanych i poci´tych na etykiety o wymiarach: A5 lub A6 – gdy
potrzebny tylko jest kod SSCC).

Dwa ostatnie sposoby preferowane
sà do znakowania jednostek logistycznych, czyli do wydruku etykiet GS1 na,
na przyk∏ad, towar na palecie.

Sprz´t do drukowania etykiet
Aktualnie najwi´ksze zapotrzebowanie jest na dostawy oznaczane etykieta-

Rys. 1. Przyk∏adowe, specjalizowane drukarki z g∏owicà o szerokoÊci 6 i 4 cali.

mi logistycznymi z kodem GS1-128.
Sprz´t do generowania kodu kreskowego GS1-128 to najcz´Êciej specjalizowa-

ne drukarki kodu kreskowego: drukarki
termotransferowe z g∏owicà o szerokoÊci 4 lub 6 cali – kod drukowany jest
wtedy na etykietach samoprzylepnych,
z roli (rysunek 1). Równie istotne jak
drukarki, a mo˝e i najwa˝niejsze, jest
oprogramowanie pozwalajàce na wydruk etykiet spe∏niajàcych wymogi merytoryczno - techniczne, zgodnie z ca∏à
listà standardów globalnych oraz tworzàce oznaczenia przy minimalnym
udziale cz∏owieka, aby zawartoÊç etykiet by∏a tworzona bezb∏´dnie i z jak
najmniejszym nak∏adem si∏ i Êrodków.
Tyle na temat samej etykiety logistycznej i sposobów tworzenia oznaczeƒ kodowych. W nast´pnym artykule
napiszemy, jakie sà oczekiwania firm
w zakresie wdra˝ania etykiet logistycznych, a dok∏adniej – jak stworzyç
i wdro˝yç poprawnà etykiet´ logistycznà, aby zaspokoiç wymagania odbiorców lub samemu skorzystaç z tych
oznaczeƒ.

Anna Gawroƒska-B∏aszczyk
Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska

GS1 in Europe – Leadership in Implementation.
Pary˝ 2008 – Forum Regionalne
Tegoroczne Forum Regionalne GS1 in Europe, którego
cz∏onkiem jest tak˝e ILiM – GS1 Polska, odby∏o si´ w dniach
15 - 16 paêdziernika w Pary˝u. Podczas forum jego uczestnicy mieli okazj´ wziàç udzia∏ zarówno w formalnych, jak
i mniej oficjalnych spotkaniach. Podczas tegorocznego forum przedyskutowano szeroki zakres tematów, w oparciu
o prezentacje firm – u˝ytkowników systemu GS1 oraz ze-

Fragment sali obrad na Forum (fot. GS1).

wn´trznych organizacji. Forum by∏o poÊwi´cone wyzwaniom oraz mo˝liwoÊciom, jakie stojà przed GS1 na p∏aszczyênie regionalnej. Wszystkie te zagadnienia znajdujà
Pierre Georget – Przewodnitak˝e swoje odzwierciedlenie
czàcy GS1 in Europe (fot.
GS1).
w skali globalnej.
W trakcie forum jego
uczestnicy, których liczba w tym roku by∏a rekordowa, mieli
okazj´ wymieniç si´ mi´dzy sobà doÊwiadczeniami, poglàdami, a tak˝e wiedzà. Nie zabrak∏o równie˝ refleksji na temat kryzysu finansowego, którego jesteÊmy Êwiadkami.
Podczas dwóch dni przestawiono liczne prezentacje reprezentantów sieci handlowych, kluczowych producentów
FMCG oraz organizacji krajowych GS1. Do najwa˝niejszych
zagadnieƒ poruszanych podczas forum nale˝à: nowe kody
kreskowe GS1 DataBar, technologia Mobile Commerce oraz
identyfikacja za pomocà fal radiowych, czyli EPC/RFID. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ zagadnienia dotyczàce
Êledzenia ruchu i pochodzenia produktów, czyli traceability,
którym poÊwi´cono odr´bne warsztaty tematyczne, globalna synchronizacja danych, czyli GDSN oraz wiele innych.
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