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Globalna Klasyfikacja Produktów jako nowy obowiàzkowy
standard systemu EAN.UCC
W 3 numerze „Logistyki” z 2004 r.
mieli Paƒstwo mo˝liwoÊç zapoznaç si´
ze wst´pnymi informacjami dotyczàcymi Globalnej Klasyfikacji Produktów,
stanowiàcej warunek wst´pny Globalnej Synchronizacji Danych. W Êwietle
iloÊci istniejàcych systemów klasyfikacyjnych wàtpliwoÊci i liczne pytania, dotyczàce zasadnoÊci tworzenia kolejnej
klasyfikacji, mogà wydawaç si´ ca∏kowicie uzasadnione. Proces tworzenia Globalnej Klasyfikacji Produktów nie jest
jednak sztukà dla sztuki, poniewa˝ u jego podstaw le˝à racjonalne argumenty,
przemawiajàce za koniecznoÊcià globalnego klasyfikowania produktów. Istniejàcym klasyfikacjom przyÊwiecajà ró˝ne
cele; najcz´Êciej klasyfikacje te s∏u˝à badaniom o charakterze statystycznym.
GPC ma natomiast w swoim zamyÊle
umo˝liwiç wymian´ danych w skali globalnej, pozwalajàc na jednoznaczny
opis produktów przy u˝yciu wspólnego
dla wszystkich u˝ytkowników j´zyka,
pozbawionego sformu∏owaƒ o charakterze regionalnym, narodowym.
Element kluczowy GPC stanowi kategoria b´dàca komponentem umo˝liwiajàcym po∏àczenie klasyfikacji globalnej
z innymi klasyfikacjami. Poj´cie kategorii
obejmuje swym zakresem typy produktów, które mogà byç charakteryzowane
przy pomocy tej samej grupy atrybutów,
co zapewnia du˝à szczegó∏owoÊç oraz
globalny charakter klasyfikacji. Ka˝demu
atrybutowi przypisane sà okreÊlone wartoÊci. Nale˝y mieç na uwadze fakt, i˝
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atrybuty zosta∏y wyszczególnione wy∏àcznie dla celów klasyfikowania produktów; nie stanowià zatem êród∏a informacji o marce, wadze itd. Proces tworzenia
kategorii oraz poszczególnych atrybutów jest procesem d∏ugotrwa∏ym i nieprzypadkowym. Ka˝da kategoria obejmuje typy produktów, które mogà byç
charakteryzowane przy pomocy jednakowych atrybutów, co ma na celu zapewnienie jednoznacznych treÊci i opisów.
Ka˝dy atrybut ma swojà logicznà i spójnà
definicj´, co umo˝liwia jednoznaczne
i prawid∏owe klasyfikowanie produktów.
Informacje muszà byç zrozumia∏e global-
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nie, dlatego przy opisach atrybutów wykluczono wszelkie sformu∏owania typowe dla danego kraju czy regionu. Istot´
opisu stanowià fizyczne cechy produktu
oraz ich rzeczywiste przeznaczenie, co
sprawia, ˝e bez wzgl´du na kraj i miejsce
sprzeda˝y produkty mogà byç identyfikowane w bardzo ∏atwy sposób.

GPC a UNSPSC
Globalna Klasyfikacja Produktów (odtàd GPC) umo˝liwia ujednolicone grupowanie produktów poprzez zastosowanie zasad kluczowych dla tego procesu. Produkty zawarte w jednej grupie
charakteryzujà si´ wspólnym celem
i u˝yciem. Ponadto sà przechowywane
i konserwowane w podobny sposób.
Jedna grupa produktów posiada zbli˝onà form´ oraz wytworzona zosta∏a z podobnych materia∏ów. Zastosowanie tych
i kliku innych zasad umo˝liwia logiczne
grupowanie produktów w jednostki
(brick). Globalna Klasyfikacja Produktów
jest niehierarchicznà strukturà opartà
o jednostki, atrybuty i ich wartoÊci.
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wej klasyfikacji i informacji na temat
istotnych cech towarów szybko rotujàcych. W najbli˝szych miesiàcach, w zale˝noÊci od potrzeb biznesowych, udost´pnione zostanà klasyfikacje obejmujàce leki, ubrania, ró˝nego rodzaju
us∏ugi oraz inne wyroby. Obie klasyfikacje stanowià doskona∏e wzajemne uzupe∏nienie: w przeciwieƒstwie do GPC,
UNSPSC zapewnia globalne ramy klasyfikacyjne dla wszystkich produktów
Towar Mleko widziany przez pryzmat i us∏ug we wszystkich sektorach przeUNSPSC:
mys∏u. Z kolei GPC, w przeciwieƒstwie
do UNSPSC, zapewnia szczegó∏owo
Segment 50000000 ˚ywnoÊç,
sklasyfikowane atrybuty i ich wartoÊci
Napoje
w odniesieniu do konkretnych jednoi Produkty
stek. EAN International, UCC, UNSPSC
Tytoniowe
oraz ACNielsen wypracowa∏y sposób
harmonizacji towarów UNSPSC oraz
Rodzina 50130000 Nabia∏ i jaj
jednostek GPC. Dzia∏anie to ma na celu stworzenie powiàzania mi´dzy
obiema klasyfikacjami. Poniewa˝ klaKlasa
50131700 Mleko i mas∏o
syfikacja stanowi ciàg∏y, uporzàdkowany zbiór elementów przechodzàTowar
50131701 Âwie˝e mleko
i mas∏o
cych jeden w drugi od bardziej ogólnych do bardziej szczegó∏owych, istTowar
50131702 Âwie˝e mleko
nieje mo˝liwoÊç po∏àczenia obu klasyi mas∏o
fikacji w jednà. Proces ten ilustruje
(produkt trwa∏y) schemat poni˝ej.

UNSPSC zapewnia logiczne ramy klasyfikacyjne produktów i us∏ug. Klasyfikacja UNSPSC jest klasyfikacjà hierarchicznà, sk∏adajàcà si´ z pi´ciu elementów – Segmentu, Rodziny, Klasy, Towaru oraz Identyfikatora Funkcji Biznesowej (ta ostatnia jest stosowana w bardzo ograniczonym zakresie). UNSPSC
jest zarzàdzana poprzez w∏asne procesy rozwoju standardów.

Obie klasyfikacje uzupe∏niajà si´
wzajemnie nie konkurujà ze sobà. GPC
zapewnia szczegó∏owe informacje na
temat atrybutów – istotnych cech i w∏aÊciwoÊci danego produktu. W chwili
obecnej GPC jest êród∏em szczegó∏o-

KorzyÊci wynikajàce z mo˝liwoÊci
przejÊcia z jednej klasyfikacji do drugiej
odczujà zarówno u˝ytkownicy GPC, jak
i UNSPSC. Struktura schematów pozwoli na przy∏àczenie GPC do szerszego globalnego standardu, natomiast
u˝ytkownicy UNSPSC b´dà mogli korzy-

staç z bardzo szczegó∏owych informacji
na temat towarów.

G∏ówne cele GPC
Globalnej Klasyfikacji Produktów
przyÊwiecajà trzy zasadnicze cele:
• umo˝liwianie kupujàcym uprzedni
wybór grup dost´pnych produktów
• umo˝liwianie szybszej reakcji na potrzeby konsumenta
• umo˝liwianie globalnej synchronizacji danych.
Do chwili obecnej opublikowano
schemat, obejmujàcy ˚ywnoÊç, Napoje
oraz Tytoƒ. Globalna Klasyfikacja Produktów, b´dàca wspólnym dla wszystkich sposobem grupowania produktów,
stanowi element elektronicznego katalogu EANIC, który stanowi najwa˝niejsze ogniwo w ramach platformy e-Handel i który z dniem 1 paêdziernika ubr.
zosta∏ udost´pniony klientom. Korzystanie z GPC poprzez katalog EANIC b´dzie bezp∏atne. Organizacja krajowa
EAN Polska b´dzie udost´pniaç tak˝e
GPC na zasadzie licencji udzielanej
swoim cz∏onkom – dostawcom, detalistom, sprzedawcom danych, dostawcom us∏ug. Wi´cej szczegó∏owych informacji na temat zasad licencji oraz
pozosta∏ych sposobów korzystania
z GPC ju˝ wkrótce zostanie zamieszczonych na naszej stronie internetowej
www.ean.pl.
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