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„Traceability” - spe∏nienie wymagaƒ przy u˝yciu uniwersalnego j´zyka biznesu
WÊród ogólnodost´pnych produktów na rynku dla ka˝dego konsumenta szczególne znaczenie majà towary
spo˝ywcze, cz´sto stanowiàce ponad
50% przeci´tnego koszyka zakupowego. Ze wzgl´du na ogromnà liczb´ odbiorców produktów ˝ywnoÊciowych,
jak równie˝ na bezpoÊredni kontakt
tych˝e produktów z organizmem
cz∏owieka szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeƒstwa produkowanych, dystrybuowanych i sprzedawanych towarów sektora przemys∏u
spo˝ywczego.

„Traceability” – modne has∏o
czy obowiàzek?
Wydarzenia, które mia∏y miejsce
w ciàgu kilku ostatnich lat dotyczàce
bran˝y ˝ywnoÊciowej i ˝ywieniowej,
takie jak, np. kryzys wywo∏any chorobà BSE, ptasia grypa, dioksyny czy zatrucie pestycydami spowodowa∏y
wzrost zainteresowania producentów,
ale równie˝ rzàdów wielu paƒstw,
problemem bezpieczeƒstwa produktów. Zapewnienie bezpieczeƒstwa dostarczanych na rynek produktów wià˝e si´ z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na ka˝dym
etapie ∏aƒcucha dostaw ˝ywnoÊci,
a wi´c na poziomie ka˝dego z przedsi´biorstw bioràcych udzia∏ w tym
∏aƒcuchu. Na problem zwrócono
szczególnà uwag´ podczas ustanawiania nowych przepisów prawa ˝ywnoÊciowego. Wymogi te w naturalny
sposób wymusi∏y na przedsi´biorstwach bran˝y ˝ywnoÊciowej i ˝ywieniowej koniecznoÊç Êledzenia ruchu
i pochodzenia produktów, czyli stosowania okreÊlonych zasad i procedur
pozwalajàcych zapisywaç konieczne
informacje o produktach.
Obowiàzek monitorowania ruchu
i pochodzenia ˝ywnoÊci oraz paszy celem bezpieczeƒstwa dostarczanej ˝ywnoÊci wynika bezpoÊrednio z Rozporzàdzenia 178/2002 z dnia 28 stycznia
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2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które wejdzie w ˝ycie 1
stycznia 2005 r. w krajach Unii Europejskiej, a wi´c równie˝ w Polsce. Cz´sto zamiast terminu monitorowanie
czy Êledzenie stosuje si´ „traceability”, poniewa˝ takie sformu∏owanie
wyst´puje w oryginalnej angloj´zycznej wersji rozporzàdzenia. Termin ten
wykorzystywany te˝ bywa jako has∏o
promujàce produkty informatyczne
dla bran˝y ˝ywnoÊciowej i ˝ywieniowej, które z za∏o˝enia zapewniajà
spe∏nienie wymogu „traceability”. Artyku∏ opisujàcy najwa˝niejsze postanowienia tego aktu prawnego ukaza∏
si´ w „Logistyce” nr 2/2004 pt. „UE:
Prawo ˚ywnoÊciowe a Êledzenie ˝ywnoÊci”. Dlatego te˝ w niniejszym artykule zasygnalizowane zostanà tylko
podstawowe aspekty rozwiàzania wykorzystujàcego narz´dzia systemu
EAN.UCC w celu spe∏nienia wymogu
Êledzenia w obszarze dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa.

System EAN.UCC jedynym
globalnym rozwiàzaniem

HACCP, IFC czy BRC. Istotnie, stosowanie tych standardów zapewnia firmom
bezpieczeƒstwo produkowanej, przechowywanej lub dystrybuowanej ˝ywnoÊci, dzi´ki wewn´trznemu systemowi monitorowania produktów i partnerów handlowych, jednak nie zapewnia ciàg∏oÊci procesu Êledzenia ˝ywnoÊci w ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw. Problemami dla przedsi´biorstw zobowiàzanych do Êledzenia produktów mogà
okazaç si´:
– brak rejestracji relacji pomi´dzy:
 numerami partii produkcyjnych
(np. zapis po∏àczeƒ pomi´dzy
zmieniajàcymi si´ numerami partii produkcyjnych towarów/pó∏produktów ulegajàcych przetworzeniu w ramach procesu produkcyjnego)
 numerami partii produkcyjnych
i numerami jednostek logistycznych (np. zapis informacji o numerze jednostki logistycznej w po∏àczeniu z numerami partii produkcyjnych zawartych na niej produktów)
 numerami
jednostek logistycznych i numerów partnerów handlowych (np. zapis informacji od
kogo otrzymano okreÊlonà jednostk´ logistycznà i do kogo wys∏ano okreÊlonà jednostk´ logistycznà).

Istotà „traceability” jest mo˝liwoÊç
monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu (partii produkcyjnej) na
ka˝dym etapie ∏aƒcucha dostaw, czyli
mo˝liwoÊç uzyskania danych z poprzedniego etapu ∏aƒcucha (od kogo i co
otrzymano?) i jednoczeÊnie dostarcze- – brak stosowania jednolitego sposonia informacji do nast´pnego etapu (do
bu identyfikacji i zapisu danych
kogo i co wys∏ano?). System EAN.UCC,
o produktach Êledzonych i partnepos∏ugujàcy si´ globalnymi standardami
rach handlowych, a tym samym brak
w zakresie oznaczania jednostek i przemo˝liwoÊci skutecznej wymiany inp∏ywu informacji, posiada niezb´dne
formacji.
narz´dzia pozwalajàce spe∏niç to za∏o˝enie.
System EAN.UCC dzi´ki stosowaniu
globalnych standardów zapewnia wyWÊród przedstawicieli firm sektora eliminowanie tych problemów. Dla poprzemys∏u spo˝ywczego istnieje po- szerzania mo˝liwoÊci systemu oraz cewszechne przekonanie, ˝e wymóg Êle- lem wspierania jego u˝ytkowników,
dzenia ruchu i pochodzenia ˝ywnoÊci zdefiniowano tzw. siatk´ wdra˝ania,
jest realizowany w ich przedsi´bior- która ∏àczy podstawowe zasady „trastwie poprzez stosowanie norm i stan- ceability” z dost´pnymi technologiami
dardów takich jak: ISO 9001:2000, oraz narz´dziami systemu EAN.UCC.
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Unikalna identyfikacja produktów,
partii produkcyjnych, jednostek logistycznych w zakresie „traceability” mo˝e byç zapewniona poprzez zastosowanie nast´pujàcych globalnych identyfikatorów EAN.UCC:
– GTIN (Global Trade Item Number) – Globalny Numer Jednostki Handlowej,
który mo˝e oznaczaç indywidualny numer opakowania jednostkowego konsumenckiego (detalicznego), zbiorczego konsumenckiego lub zbiorczego
handlowego (niedetalicznego)
– SSCC (Serial Shipping Container Code) –
Seryjny Numer Jednostki Wysy∏kowej, który oznacza zazwyczaj indywidualny numer palety lub opakowania
zbiorczego
– GLN (Global Location Number) – Globalny Numer Lokalizacyjny umo˝liwia
unikalnà i jednoznacznà identyfikacj´
jednostek fizycznych, funkcjonalnych
lub prawnych, takich jak: magazyn,
poszczególne doki ∏adunkowe, oddzia∏y firmy, gniazda rega∏owe itp.
– IZ – sà oznaczeniami, które unikalnie
identyfikujà nast´pujàce po nich dane;
wszelkie atrybuty jednostki logistycznej lub opakowania zbiorczego (niedetalicznego) przedstawione w etykiecie logistycznej okreÊlone sà za pomocà Identyfikatorów Zastosowaƒ
(IZ). Istotnà informacjà, którà nale˝y
wiàzaç z numerem opakowania zbiorczego jest numer partii/serii produkcyjnej wyra˝ony za pomocà Identyfikatora Zastosowania – IZ 10.

wiednich symboli kodów kreskowych.
Aby realizowaç wymagania „traceability” wszystkie jednostki powinny byç
wyposa˝one w etykiety z kodem kreskowym. W zale˝noÊci od typu opakowania i funkcji w ∏aƒcuchu dostaw, stosuje si´ kilka podstawowych symbolik
systemu EAN.UCC, a najpowszechniejsze z nich to:
– oznaczanie jednostek handlowych
detalicznych: EAN-13, EAN-8
– oznaczanie jednostek handlowych
niedetalicznych: EAN-13, ITF-14 lub
UCC/EAN-128
– oznaczanie jednostek logistycznych:
UCC/EAN-128.

Gromadzenie i rejestrowanie danych
jest realizowane w oparciu o za∏o˝enie,
˝e ka˝dy uczestnik ∏aƒcucha dostaw
˝ywnoÊci pos∏uguje si´ jednolitymi dla
wszystkich standardami EAN.UCC, które odzwierciedlone sà w postaci odpo-

komputerowej do innej, Êrodkami elektronicznymi, bez lub z minimalnà interwencjà cz∏owieka. W celu efektywniejszego przep∏ywu informacji i komunikacji, jak równie˝ realizacji podstawowych zasad „traceability” wystarczy, ˝e
partnerzy handlowi wymieniaç b´dà
mi´dzy sobà komunikat EDI: DESADV
(Despatch Advice – Awizo wysy∏ki).
Komunikat ten mo˝e zawieraç szereg
informacji charakteryzujàcych szczegó∏owo danà wysy∏k´, jednak z punktu widzenia „traceability” najwa˝niejszymi
b´dà:
– informacja o partnerach handlowych
– GLN
– informacja o produkcie dostarczanym – GTIN + IZ 10
– informacja o jednostce logistycznej –
SSCC.

Zarzàdzanie w obr´bie danych o jednostkach Êledzonych wymaga odpowiedniego powiàzania informacji w bazie danych, czyli powiàzania informacji
o numerach jednostek na poszczególnych poziomach pakowania, z informaPowy˝ej przedstawiono bardzo ogólcjami o kontrahentach, a raczej miej- nie kwesti´ „traceability” w uj´ciu sysscach dostaw i odbioru tych jednostek. temu EAN.UCC. Jednak nawet tak
zgrubne jej potraktowanie pokazuje, ˝e
Komunikacja jest kluczowym ele- spe∏nienie najwa˝niejszych zasad chamentem zapewniajàcym realizacj´ za- rakteryzujàcych „traceability”, a wi´c:
∏o˝eƒ „traceability”, gdy˝ w razie wy- – bezpieczeƒstwo produktów
stàpienia problemu dzi´ki odpowied- – w∏aÊciwa identyfikacja produktów
niemu przep∏ywowi informacji pomi´- – w∏aÊciwa identyfikacja partnerów
dzy partnerami handlowymi istnieje
handlowych
mo˝liwoÊç szybkiego i efektywnego – w∏aÊciwa identyfikacja to˝samoÊci
dzia∏ania, które mo˝e mieç na celu,
produktu – partii produkcyjnej,
np. wycofanie produktu z rynku. Dla
jest zapewnione poprzez stosowanie
poprawnego przebiegu komunikacji w przedsi´biorstwie rozwiàzaƒ oparnajlepszym rozwiàzaniem jest zasto- tych o narz´dzia systemu EAN.UCC.
sowanie EDI – elektronicznej wymiany W kolejnych numerach czasopisma opidanych.
sane zostanà szczegó∏owiej aspekty
wykorzystania globalnych standardów
EDI – (Electronic Data Interchange) jest celem zbudowania i wdro˝enia systeprzekazywaniem danych o okreÊlonej mu odpowiadajàcego na ˝àdania legistrukturze, poprzez uzgodnione stan- slacyjne dotyczàce Êledzenia produkdardowe komunikaty, z jednej aplikacji tów w ∏aƒcuchu dostaw ˝ywnoÊci.

„Logistyka”

– wiedza daje przewag´
Logistyka 1/2005

61

