Nowości z GS1 Polska

Grzegorz Sokołowski

Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska

ISBN - zmiana systemu numeracji
1 stycznia 2007 r. wchodzi w życie zaktualizowana międzynarodowa norma ISO 2108, zgodnie z którą numery ISBN zmienią się z 10-cyfrowych na 13-cyfrowe.
Bieżące numery ISBN zostaną poprzedzone prefiksem 978,
a cyfra kontrolna zostanie obliczona ponownie, z uwzględnieniem nowego prefiksu. Powstały 13-cyfrowy numer ISBN będzie identyczny z numerem Bookland/ISBN, używanym w kodzie kreskowym EAN-13. Zmiana długości numeru ISBN z 10.
na 13-cyfrowy nie ma wpływu na symbol kodu kreskowego
i informacje w nim zawarte.
W okresie przejściowym wydawcy mogą drukować na książkach numery 10-cyfrowe i 13- cyfrowe jednocześnie, chociaż
zawsze będzie obowiązywał tylko jeden z nich (do 31 grudnia 2006 r. 10-cyfrowy, od 1 stycznia 2007 r. 13-cyfrowy).
Przykład numeru:
ISBN-10:
83-900210-1-3
ISBN-13:
978-83-900210-1-0
Przykład kodu kreskowego EAN-13:
Pod symbolem kodu
kreskowego znajduje się
numer w postaci czytelnej wzrokowo, który
jest identyczny z 13-cyfrowym numer ISBN bez
myślników i spacji.
Po 1 stycznia 2007 r. wydawcom będą nadawane przez
ISBN wyłącznie numery 13-cyfrowe. Nie oznacza to jednak
że wydawcy, którzy mają przydzielony 10-cyfrowy numer,
nie będą mogli go wykorzystywać po 1 stycznia 2007 r.,
ponieważ numer ten będzie mógł być stosowany aż do momentu wyczerpania puli numerów w nim zawartych. Jeżeli
wydawca wyczerpie pulę numerów ISBN 10-cyfrowych, np.
w połowie 2007 r., to następna pula jaką otrzyma, będzie
składała się z numerów 13-cyfrowych.
Więcej wskazówek dotyczących oznaczania wydawnictw
jak również aktualny podręcznik użytkownika ISBN znajduje

się na stronie: www.isbn-international.org/en/revision.html
Program do konwersji numerów 10-cyfrowych na 13-cyfrowe znajduje się na stronie:
www.isbn-international.org/converter/converter.html
Oprócz oznaczania numerem Bookland/ISBN pojedynczych
książek, mogą one również służyć do identyfikacji zgrupowania identycznych książek z 14-cyfrowym numerem GTIN zakodowanym w ITF-14 lub GS1-128. Dla takich zastosowań wydawca musi jednak zostać członkiem GS1, co realizowane jest
przez lokalną organizacją krajową (w Polsce – ILiM GS1 Polska).
Nie zmieniają się zasady znakowania czasopism i książek
jako towary standardowe i zgrupowania.
Znakowanie książek według zasad dla ogółu towarów
(wymaga uczestnictwa w GS1).
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1. Kod kreskowy EAN-13, przedstawiający numer GTIN-13
według ww. struktury, zaleca się stosować wyłącznie
dla wydawnictw, które nie posiadają numerów ISBN.
2. Kod musi jednoznacznie identyfikować tytuł wg zasady:
1 towar = 1 tytuł/ niezmienione wydanie = 1 numer =
1 cena (w danym okresie sprzedaży).
3. Każdy numer GTIN-13 oznacza oddzielny towar (książkę),
który musi posiadać odrębny identyfikator.
4. Oznaczenia:
a) numer jednostki kodującej – numer Wydawcy jako podmiotu gospodarczego, nadawany przez ILiM GS1 Polska,
b) indywidualny numer książki nadany przez jej Wydawcę.

Ÿ dokończenie z poprzedniej strony
lizę, który z parametrów uzyskał niższą ocenę niż wymagana, drukarnia
będzie mogła określić przyczynę nie
zadawalającej jakości kodu. Również
metodę ANSI powinni wykorzystywać
odbiorcy opakowań z kodem kreskowym, jeżeli chcą uniknąć przypadku
zwrotu swoich produktów przez ich
klientów, np. sieci sklepów.
Metodą tą mogą posługiwać się również odbiorcy towarów, np. poprzez

analizę jakości kodów na wejściu do
magazynu. Pozwoli to im określić, czy
dany kod kreskowy będzie odczytywany przez czytniki znajdujące się
w ich sklepach. W przypadku uzyskania gorszej oceny niż zakładana dla
czytników w danym sklepie, sklep będzie musiał albo na niepoprawny kod
naklejać etykiety z kodem wewnętrznym albo zwrócić towar do jego dostawcy.
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