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czenia. Tego typu sprzęt jest zazwyczaj konserwowany i naprawiany
(na przykład dochodzi do wymiany kółka w wózku) przed ponownym
udostępnieniem go pacjentowi. Kodowanie tego typu urządzeń powinno odbywać się w standardowy sposób, polegający na oznaczeniu
kodem głównym zasadniczego ich elementu na przykład ramy wózka
kodem głównym, a pozostałe części dodatkowymi oznaczeniami.
Wszystkie dane powinny być we właściwy sposób powiązane ze sobą
w systemie informatycznym. Dzięki temu prostszy i bardziej efektywny staje się proces śledzenia ruchu wypożyczanych urządzeń.
W przypadku produktów farmaceutycznych również konieczna
jest ich unikalna identyfikacja przez producenta za pomocą standardowego numeru przedstawionego w postaci standardowego nośnika danych (na przykład kodu kreskowego). Dane na temat produktów powinny być przechowywane w specjalnej bazie danych udostępnianej wszystkim uprawnionym do tego uczestnikom łańcucha
dostaw. Dzięki tak gromadzonym i przechowywanym danym możliwe jest nie tylko sprawdzanie autentyczności leków, ale także wycofanie konkretnej ich partii w sytuacji wykrycia zagrożenia.
Standardy systemu GS1 mogą w istotny sposób przyczynić się do
walki z podrabianymi produktami. Wykorzystanie globalnych identyfikatorów o unikalnym charakterze oraz uzgodnionych między partnerami handlowymi w łańcuchu dostaw komunikatów w postaci elektronicznej gwarantuje większą przejrzystość wszystkich etapów łańcucha dostaw. W efekcie implementacji systemu traceability opartego
o globalne identyfikatory i standardowe nośniki danych odczytywane
maszynowo, istnieje możliwość weryfikacji źródła pochodzenia konkretnego produktu.

Dominik Kupisz

Wiarygodne dane o produktach
kluczem do sukcesu Twojej firmy
Rozwój rynku e-commerce, aplikacji mobilnych oraz innych nowych
technologii wspierających procesy zakupowe i komunikacyjne
z klientem spowodowały, iż coraz większe znaczenie dla konsumentów i partnerów handlowych ma szybki dostęp do rzetelnej i aktualnej informacji o produktach. Jak pokazują liczne badania rynkowe,
ponad 60% decyzji zakupowych podejmowanych jest przez klientów
spontanicznie, w czasie wizyty w sklepie. Czy można w jakiś sposób
stymulować lub wspierać procesy podejmowanie takich decyzji?
W dobie Internetu, tak!
W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Instytut Logistyki i Magazynowania – organizacja krajowa GS1 Polska, uruchomił projekt MOJE
GS1. Od strony technicznej idea MOJE GS1 opiera się na dostarczeniu
użytkownikom systemu GS1 przyjaznego narzędzia do elektronicznego zarządzania Numerami Identyfikacyjnymi Firmy. Ale MOJE GS1 to
także szansa na uruchomienie i udostępnienie dla całego rynku refe-
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rencyjnej i wiarygodnej bazy danych podstawowych na te- w przypadku produktów firmy KAMIS SA, klient otrzymuje
mat opisów produktów oraz relacji między numerem dostęp do przepisów i porad kulinarnych).
EAN/GTIN a danymi o nich.
Zatem MOJE GS1 to także szansa na uruchomienie i udoWedług badań przeprowadzonych przez GS1 Polska, po- stępnienie dla całego rynku referencyjnej i wiarygodnej banad 50% firm prowadzi swoje rejestry numerów w wersji pa- zy danych podstawowych na temat opisów produktów oraz
pierowej, dalszych 30% wykorzystuje arkusze kalkulacyjne relacji między numerem EAN/GTIN a nazwami produktu.
lub inne lokalne aplikacje. Czy jest to bezpieczna praktyka?
Nie! Przechowywane w ten sposób dane narażone są na
Jednym z działań podjętych w tym zakresie jest zebranie
zniszczenie, zagubienie, brak odpowiedniego nadzoru nad z rynku, rozproszonej i często niejednoznacznej masy krynadawanymi numerami, błędną walidację danych czy też tycznej informacji o produktach oraz przekazanie tych dabłędy przy obliczaniu cyfr kontrolnych.
nych podmiotom odpowiedzialnym, to jest: producentom,
właścicielom marek handlowych czy wyłącznym dystrybutoMOJE GS1 rozwiązuje te problemy dodatkowo zabezpie- rom, w celu weryfikacji i wprowadzenie jednoznacznych
czając użytkowników przed utratą danych związaną ze opisów.
zmianami pracowników, awariami technicznymi, poprzez
odpowiedni system utrzymywania danych. Dodatkowo śroW akcję zaangażowane zostaną sieci handlowe, dostawcy
dowisko aplikacji MOJE GS1 pozwala na wydruk etykiet rozwiązań, instytucje badawcze oraz prywatne firmy działaz kodem kreskowym, import i eksport posiadanych da- jące przede wszystkim na rynku usług internetowych. MOJE
nych, dodawanie zdjęć, adresów strony WWW oraz – co GS1 ma stać się centralnym, krajowym katalogiem produkjest szczególnie ważne dla rynku – numerów PKWiU. MO- tów, czyli źródłem informacji zarówno dla dostawców jak
JE GS1 pozwala również na pobieranie faktur w formie i odbiorców. Ma stanowić „jedno okienko”, gdzie wszyscy
elektronicznej. Wkrótce uruchomionych zostanie również uczestnicy systemu GS1 będą mogli udostępnić wiarygodne
szeroki wachlarz usług i nowych kanałów promocji Pań- dane o swoich produktach, promując w ten sposób swoje
marki oraz budując zaufanie do nich wśród swoich obecnych
stwa produktów.
i przyszłych klientów. Stąd tak ważne jest, aby Uczestnicy
Warto wspomnieć o pilotażowej aplikacji MOBIT (aplika- systemu GS1, czyli firmy, którym najbardziej powinno zalecja do pobrania ze strony www.mobit.gs1.pl) przeznaczonej żeć na tym, by rynek „widział ich produkty” oraz wiarygodna telefony komórkowe, dzięki której w ciągu kilku sekund ne dane o nich, korzystały z tego narzędzia.
klient może skanując kod otrzymać szerokie informacje
o produktach, sprawdzić opinie i dane o nim zamieszczone
Zapraszamy na www.epoka.gs1.pl.
w Internecie czy w końcu porady i instrukcje (pilotowo
Przy okazji zapraszamy również do
korzystania z najnowszej wersji aplikacji GEPIR 3.1, która pozwala w ciągu kilku sekund zidentyfikować dane kontaktowe i logistyczne o każdej z ponad miliona firm zarejestrowanych w systemie
GS1. Sieci handlowe coraz częściej wymagają uwiarygodniania danych na temat posiadanych przez firmy Numerów
Identyfikacyjnych typu: numery GLN czy
GTIN. GE PIR na pod sta wie nu me ru
GTIN, GLN lub fragmentu nazwy firmy
przeszukuje ponad 100 baz danych udostępnionych przez organizacje krajowe
GS1 z całego świata, dostarczając precyzyjne dane kontaktowe: nazwę, adres,
numer telefonu oraz adres strony WWW,
w tym również dane o Twojej firmie
(więcej na www.gepir.pl).
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