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Efektywnenarzędziausprawniającefunkcjonowaniefirm
Etykietylogistyczneisposobydrukowaniaoznaczeńkodowych(cz.3)

W poprzednich artykułach z cyklu efektywnych narzędzi elektronicznej gospodarki, usprawniających funkcjonowanie firm, omówiono celowość i korzyści z wdrażania etykiety logistycznej, możliwe sposoby tworzenia oznaczeń
kodowych oraz oczekiwania firm
w tym zakresie. W niniejszym
– jak taką etykietę wydrukować
i z użyciem jakich narzędzi ją
wdrożyć, aby etykieta spełniała
wszelkie wymogi merytoryczno
– techniczne, a jej tworzenie było
możliwie proste i tanie, zwłaszcza dla małych i średnich firm.
Lista oczekiwań firm w zakresie
wdrażania etykiet logistycznych jest
bardzodługa:maspełniaćwymagania
globalnego systemu GS1, wymagania
kontrahentów oraz unijnych aktów
prawnych, oprogramowanie do ich
druku ma umożliwiać również druk
etykiet na opakowania zbiorcze, równieżz kodemkreskowymGS1-128,odzwierciedlającym wiele zmiennych informacji, z uwzględnieniem wszystkich pozostałych wymogów standardowych systemu GS1, wdrożenie ma
być po najniższych kosztach. Zwłaszcza,gdyfirmapotrzebujena początek
niewieletakichoznaczeń,a jednocze-

Rys. 1. Logo oprogramowania dla oznaczenia opakowań pośrednich zbiorczych i jednostek logistycznych, opracowanego specjalnie dla małych i średnich firm – druk etykiet GS1 na drukarkach biurowych i specjalizowanych przy minimalnym udziale pracownika.
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śniemabyćjaknajtańszymrozwiązaniem,kiedyliczbapotrzebnychetykiet
znaczniewzrośnie.Dodatkowowymagane jest, aby etykieta była zawsze
zgodna z wszystkimiwymogamimerytoryczno – technicznymi, a pracownicy je obsługujący mieli jak najmniej
pracyprzy jejgenerowaniui w możliwiedużymstopniubylizabezpieczeni
przed drukowaniem błędnych danych
na etykiecie (pełną listę tych oczekiwań zaprezentowaliśmy w poprzednimwydaniu).

Drukowanieetykiet
logistycznychGS1na drukarkach
biurowychi nietylko
W odpowiedzina takiezapotrzebowanie,zgłaszanez rynku,znalazłoodpow iedź Lab or at or ium Techn olog ii
Identyfikacyjnych, działające w InstytucieLogistykii Magazynowania,którestworzyłoprogramdo generowania
i drukowania etykiet logistycznych
GS1, spełniający wszystkie wyżej wymienione wymagania, a jednocześnie
umożliwiającewydruketykietna laserowych drukarkach biurowych oraz
– docelowo na drukarkach specjalizowanych.EtLog (logona rysunku 1)jest
programem służącym do szybkiego
projektowania etykiet logistycznych
w pełnizgodnychz międzynarodowymistandardamisystemuGS1orazwytycznymi europejskimi w tym zakresie. Jego unikatową cechą jest możliwość wydruku etykiet logistycznych
wymaganych w łańcuchach dostaw
na zwyk łej druk arc e las er ow ej.
W efekcie nie trzeba kupować drogich, spec jalis tyczn ych druk ar ek
– można wykorzystaćistniejącew firmie drukarki biurowe. Jest to szczególniekorzystnew sytuacjach,gdywymagane jest drukowanie niewielkiej
liczby etykiet. Cecha ta powoduje, że
produkt dedykowany jest na rynek

MSP– małychi średnichfirm,dlaktórych koszt zakupu specjalizowanej
drukarki jest zbyt znaczącym wydatkiem,szczególniew sytuacji,gdytylko
część odbiorców żąda takich oznaczeń,a firmasamaichjeszczeniewykorzystuje do usprawnienia zarządzaniawłasnąfirmą.Jednocześnie,gdytakapotrzebanastąpi,programtenmożebyćwykorzystywanyna drukarkach
specjalizowanych (na przykład marki
Zebra),cojestistotneprzy dużejliczbiedrukowanychetykiet,umniejszając
kosztyichwdrożeniao kosztoprogramowaniatychdrukarek.
Program EtLog automatycznie generuje unikalny w skali świata numer
(SSCC – Serial Shipping Container Code),
pozwalający na monitorowanie ruchu
i lokalizacji każdej pojedynczej jednostki logistycznej, którą najczęściej
jest paleta z towarem. Działanie programuEtLog opartejestna zaprojektowanychszablonachetykiet,wedługpotrzebfirmyi zawszezgodnychw europejskimiwytycznymi(rysunek 2).
Każdy szablon zawiera poprawne,
dokładnie sprecyzowane dane, jakie
powinny znaleźć się na etykiecie logistycznej(uzgodnionez klientem/użytkownikiem programu) oraz ich umiejscowienie, tak aby wydrukowana etykieta była zgodna ze standardami systemuGS1.
Większośćinformacjimożebyćwpisywana na generowaną etykietę logistyczną bez udziału operatora dzięki
automatycznemu pobieraniu danych
z bazymateriałów/towarówlubfirm.
Istnieje też możliwość wprowadzania
tekstówdodatkowych,poza standardami GS1, ale w dopuszczalny przez ten
systemsposób.
Posługiwaniesięwcześniejzaprojektowanymi szablonami pozwala na za-

chowanie bardzo dużej elastyczności
programu (drukowanie różnych typów
etykiet, zgodnych z wymaganiami rynkui specyfikiwyrobów),przy zachowaniuprostotyobsługi(rysunek 3).
Samo oprogramowanie dodatkowo
spełn ia lis tę wym og ów techn iczn o
– merytorycznych w zakresie samego
kodu kreskowego, o których również
będziemy pisać w jednym z następnychwydań.Ponadto Etlog umożliwia
wydruk etykiet na pojedyncze opakowania zbiorcze. Zawierać one mogą
dane identyfikujące produkt, numer
partiiprodukcyjnej,datęprzydatności
do spożyciai inneinformacjestandardowe, przedstawione w postaci alfanumerycznej oraz w kodzie kreskowymGS-128.

Rys. 2. Przykład jednego z szablonów samoprzylepnej etykiety logistycznej z kodem GS1-128,
spełniającej wymogi GS1, wydrukowanej na drukarce biurowej z użyciem oprogramowania
EtLog.

Tyle na temat etykiety logistycznej,
a dokładniej: jak stworzyć i wdrożyć
poprawnąetykietęGS1,abyzaspokoić
wymagania odbiorców lub samemu
skorzystać z tych oznaczeń. Jak natomiastwdrożyćw firmiesystemautomatycznej identyfikacji z wykorzystaniem
omawianych oznaczeń, aby przyniosły
firmiejaknajwiększeefekty.Toteżtematnaszychpublikacji.

Rys. 3. Przykład pobierania danych do wydruku etykiety logistycznej z użyciem oprogramowania EtLog.
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