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Efektywnenarzędziausprawniającefunkcjonowaniefirm
Etykietylogistyczneisposobydrukowaniaoznaczeńkodowych(cz.2)
Z tych względów coraz więcej firm
etykieta GS1, jako międzynarodowy
standard, zastępuje różne lokalne zmuszonychjestprzezswoichpartnerozwiązania, przez co obniża się rówbiznesowych– zwłaszczaodbiorców,do odpowiedniegooznakowania
kosztyjejwdrożenia.
już nie tylko produktów w opakowaNiemasięzatemcodziwić,żecoraz niach det aliczn ych czy poś redn ich
więcej firm żąda dostaw oznaczonych zbiorczych, ale jednostek/opakowań
logistycznych, zwanych też wysyłkoetykietamiGS1.
wymi czy transportowymi, którymi
najczęściej w praktyce są: towar lub
Oczekiwaniafirmw zakresie
opakowaniana palecie.Takieoznaczawdrażaniaetykietlogistycznych
nie wymaga drukowania etykiet logistycznych GS1 z kodem kreskowym
Etykieta logistyczna jest łącznikiem GS1- 128, odz wierc ied laj ąc ym wiele
informacyjnym w całym łańcuchu do- zmiennych informacji; zatem są one
staw, w którym wszyscy uczestnicy drukowane na bieżąco bezpośrednio
(producent,spedytor,hurtownik,deta- w firmie,tworzącejdanąjednostkęlolista) porozumiewają się wspólnym ję- gistyczną.
zykiem logistycznym. Porozumiewanie
Najczęściej jednostkę logistyczną
się oznacza konieczność stosowania
standardów w identyfikacji zarówno tworzą towary w opakowaniach popodmiotów, jak i przedmiotów tego średnich zbiorczych, które również
łańcucha(towarówi firm),cojestmoż- wymagają oznaczeń etykietami z zaliwedziękistosowaniuglobalnegosys- wartością zmienną, a więc nie tylko
z kodem identyfikującym produkt, ale
temuGS1.
również z takimi danymi, jak: numer
Aktualnie wymagania kontrahentów partii produkcyjnej (informacja okreorazkoniecznośćspełnieniawymogów ślana często w postaci alfanumeryczunijnego prawa żywnościowego, mó- nej)czydataprzydatnoścido spożycia
wiącegoo zasadachmonitorowaniaru- i inne standardowe informacje,
chu i pochodzenia produktów (Rozpo- na przykład rzeczywiste ilości towaru
rządzenie nr 178/2002 Parlamentu Eu- w określonej jednostce miary, istotne
ropejskiego), obligują wielu uczestni- zwłaszcza w przypadku towarów
kówżyciagospodarczegodo stosowa- o zmiennejilościw opakowaniuzbiornia etykiet na tworzonych opakowa- czym, czyli tak zwanych towarów waniach z produktami, umożliwiających żonych (sery, mięsa, wędliny, folie
stosowanie technologii automatyczne- itp.). Firma musi zatem mieć możligo przechwytywania danych. Dotyczy wośćrównieżwydrukuetykietna pojeto zarówno etykiet logistycznych, dyncze opakowania zbiorcze niedetaumieszczanych na jednostkach logi- liczne,którebędązawieraćwymagane
stycznych(najczęściejsątopaletyz za- informacjetakżew kodziekreskowym
wartością), oraz etykiet przeznaczo- GS-128, z uwzględnieniem wszystkich
nychna opakowaniazbiorcze,zawiera- pozostałychwymogówstandardowych
jącychdaneniezbędnedo zidentyfiko- systemu GS1. Rysunek 1 prezentuje
wania opakowania z produktem, łącz- przykładową etykietę na opakowanie
nie z symbolem partii produkcyjnej, zbiorcze, a konkretnie fragment etyw tymna przykładna paletachzawiera- kiety,zawierającykodGS1-128,przedjących opakowania dla towarów spo- stawiając numer jednostki handlowej,
datęprzydatnościi serięprodukcyjną.
żywczych.
l

W poprzednim artykule z cyklu efektywnych narzędzi elektronicznej gospodarki, usprawniających funkcjonowanie firm, omówiono celowość wdrażania etykiety logistycznej oraz możliwe sposoby tworzenia oznaczeń kodowych. W niniejszym prezentujemy korzyści stosowania takich etykiet i oczekiwania firm w zakresie wdrażania
etykiet logistycznych.

KorzyścistosowaniaetykietyGS1
Korzyścistosowaniaetykietystandardowej są wielorakie, a wynikają główniez tego,żeetykietataka:
l słu
ży jednocześnie: producentom,
handlowcomi spedytoromwewszystkichfazachobrotutowarowego
l umoż
liwiajednoznacznąidentyfikację
jednostek wysyłkowych, niezależnie
od ich zawartości (standardowych
i niestandardowych, o jednorodnej
i zróżnicowanejzawartości)dlacelów:
administracyjnych,ewidencyjnych,logistycznych i kontrolnych, w tym
na przykładdo traceability
l da
ne umieszczone na etykiecie
w znormalizowanymformaciesązrozumiałe przez wszystkich partnerów
handlowych – uczestników łańcucha
dostaw
l przed
stawienie danych na etykiecie
w kodzie kreskowym umożliwia,
obokwzrokowego,równieżautomatycznyichodczyt,copowodujebezbłędnąorazbłyskawicznąichidentyfikacjęi rejestrację
l da
nena etykieciemogąbyćwykorzystywane w elektronicznej wymianie
danych– EDI,w elektronicznychdokumentach transakcyjnych, typu: zamówienie,faktura,awizodostawy
l sto
sowanieetykietyusprawniai obniżakosztydziałańewidencyjno– kontrolnychw każdymmagazyniei w dystrybucji
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Jeżeli firma ma niewielu odbiorców
zgłaszających tego typu żądanie, a samajeszczeniewdrażasystemukodów
kreskowychabyusprawnićswojądziałalność, to chcąc spełnić wymogi tych
odbiorców po najniższych kosztach,
szuka najtańszych rozwiązań. Jednym
z nichjestdrukowanieetykietna laserowych drukarkach biurowych, ale
z użyciemodpowiedniegooprogramowania, indywidualnie dostosowanego
do potrzebdanejfirmy.
Ponieważz czasemliczbajednostek
logistycznych, które muszą być oznaczoneetykietąlogistycznąGS1,będzie
rosła, firma wyposaży się w drukarkę
specjalizowaną, generującą takie etykiety. Oczywiście drukarka taka musi
być również odpowiednio oprogramowana. Aby uniknąć kolejnego wydatku
związanego z takim oprogramowaniem,istotnejest,abywcześniejnabyteoprogramowanie,działającena drukarkachbiurowych,byłoprzydatnetakżew przypadkuzastosowaniadrukarek
specjalizowanych(rysunek 2).
Istotną cechą każdego oprogramowania do generowania etykiet logistycznych GS1 jest również gwarancja, aby
etykietabyłazawszezgodna z wszystkimiwymogamimerytoryczno– technicznymi, jakie w poprzednich wydaniach
prezentowaliśmy już naszym Czytelnikom. Pracownicy powinni mieć jak najmniejpracyprzy wprowadzaniunowych
informacji,a przedewszystkim,abymaksymalna część tych informacji pobierana była z systemu informatycznego firmy,na przykładseria/partiaprodukcyjna,
lub z firmowej bazy danych czy z tak
zwanejkartotekijednorazowoutworzonej (na przykład nazwy i numery towa-

Rys. 1. Oznaczenia opakowań pośrednich zbiorczych, stanowiących zawartość jednostki logistycznej. Kod drukowany jest na etykietach samoprzylepnych. Przykład etykiety z kodem GS1-128, spełniającej wymogi GS1.

rów – globalne identyfikatory towarów:
GTIN, identyfikatory firm – globalne
identyfikatorylokalizacjiformalnoprawnychlubfizycznych:GLN).Bardzoważne
jestteż,abyinformacjezmiennegenerowały się automatycznie, na przykład
identyfikatorySSCCgenerowałysięautomatycznie,abynawetdatytrwałościlub

pracowniknietylkomógłbłyskawicznie
wydrukowaćetykiety,alerównieżpo to,
aby nie miał możliwości cokolwiek wydrukowaćbłędnie,czypomyłkowo.
Tylena tematkorzyścizestosowania
etykiety logistycznej oraz oczekiwań
firm w zakresie ich wdrażania. W następnymartykulez tegocyklunapisze-

Sprzęt do generowania kodu kreskowego GS1-128 to nie tylko specjalizowana drukarka, ale
oprogramowanie, pozwalające na wydruk etykiet spełniających wymogi GS1.

przydatności do spożycia obliczały się
automatycznie,a nawetabyilościtowaruw pełnopaletowychjednostkachbyły
podpowiadane, a wszystko po to, aby

my,jaknajkorzystniejstworzyći wdrożyćpoprawnąetykietęlogistyczną,aby
zaspokoić wymagania odbiorców lub
samemuskorzystaćz tychoznaczeń.

Twoje adresy internetowe

www.e-fakty.pl
najświeższe informacje, ciekawe czaty
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