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Bezpieczna wymiana danych w czasie rzeczywistym –
nowy ratyfikowany standard EPCglobal
16 kwietnia 2007 roku EPCglobal
og∏osi∏o mi´dzynarodowy standard
EPCIS (Electronic Product Code Information Services), który gwarantuje niespotykanà dotàd mo˝liwoÊç Êledzenia ruchu oraz lokalizacji zasobów,
towarów i us∏ug na ca∏ym Êwiecie.
EPCIS, zapewniajàc standardowy zestaw interfejsów dla danych EPC,
umo˝liwia pozyskiwane i udost´pnianie danych w prosty sposób, dopuszczajàc jednoczeÊnie elastycznoÊç dla
wdro˝eƒ specyficznych dla bran˝y
i organizacji.
W artyku∏ach publikowanych na ∏amach „Logistyki” przedstawiono do tej
pory kwestie zwiàzane z zasadami
dzia∏ania technologii EPC, standardami
zapisu danych w tagu EPC, architekturà
EPCglobal, a tak˝e przytaczano przyk∏ady wdro˝eƒ pilotowych na Êwiecie.
W niniejszym artykule szczególnà uwag´ poÊwi´cono jednemu z najwa˝niejszych elementów sieci EPCglobal –
EPCIS. Za pomocà EPCIS realizowana
jest wymiana danych pomi´dzy partnerami handlowymi.

z za∏o˝enia posiada funkcj´ dost´powà i wyszukujàcà. Funkcja dost´powa
polega na mo˝liwoÊci okreÊlenia,
gdzie nale˝y szukaç interesujàcych nas
danych; funkcja wyszukujàca polega
z kolei na mo˝liwoÊci lokalizacji serwisu EPCIS u wszystkich uczestników
EPCglobal, którzy majà informacje
o danym obiekcie (produkcie), czyli
równie˝ tych, którzy nie sà bezpoÊrednio mened˝erami danego obiektu (na
przyk∏ad operatorzy logistyczni, wykonujàcy okreÊlone dzia∏ania z jednostkami logistycznymi, oznaczonymi tagami EPC).

Opisany w specyfikacji Standard
EPCIS wspó∏dzia∏a z dotychczas ratyfikowanymi standardami EPC, a w szczególnoÊci z nast´pujàcymi:
• Tag Data Standards – standard zapisu
danych w tagu EPC
• UHF Gen2 Air Interface Protocol –
standard komunikacji tagów RFID
z czytnikami i czytników z tagami
• Reader Protocol – standard „porozumiewania si´” czytników z oprogramowaniem typu middleware
• Application Level Event – standard filEPCIS to standard okreÊlonej funktrowania i zbierania odczytów z tacjonalnoÊci oprogramowania, dzi´ki
gów EPC wed∏ug okreÊlonego schektóremu mo˝emy zlokalizowaç, gdzie
matu.
w danym momencie znajduje si´
obiekt. EPCIS udost´pnia informacje
o obiektach zaopatrzonych w kod EPC Jak to dzia∏a
danej firmy i komunikuje si´ z innymi
EPCIS, zlokalizowanymi w firmach
Dane, które sà przechwytywane
partnerów handlowych, którzy rów- podczas standardowej wymiany biznenie˝ pos∏ugujà si´ standardami EPC.
sowej w ∏aƒcuchu dostaw pozwalajà
odpowiedzieç na cztery pytania: CO
(identyfikacja obiektu), KIEDY (okreCzym jest EPCIS
Êlenie czasu), GDZIE (okreÊlenie lokalizacji) i DLACZEGO (etap procesu bizKa˝dy uczestnik EPCglobal, który nesowego i status, na przyk∏ad etap –
pos∏uguje si´ standardami EPC do przyj´cie, status – aktywny). Oznacza
oznaczania obiektów, na przyk∏ad pro- to, ˝e partnerzy handlowi pos∏ugujàcy
duktów, opakowaƒ zbiorczych czy jed- si´ standardami EPC, w tym korzystanostek logistycznych, powinien rów- jàcy z funkcjonalnoÊci EPCIS, mogà
nie˝ posiadaç aplikacj´ EPCIS, która wymieniaç informacje o post´pie prze-

mieszczania okreÊlonych produktów/przesy∏ki, czyli Êledziç przesy∏ki
w czasie rzeczywistym i monitorowaç
co si´ z nimi dzieje w trakcie przemieszczania w ∏aƒcuchu dostaw.
Bezpieczeƒstwo jest podstawowym
elementem EPCIS. Ka˝dy partner handlowy w ∏aƒcuchu dostaw, w którym
wszyscy pos∏ugujà si´ standardami
EPC, kontroluje swoje dane i okreÊla,
którymi z nich b´dzie si´ dzieli∏ z pozosta∏ymi uczestnikami ∏aƒcucha. Na
˝àdanie mo˝e zmieniç status danych
z „niedost´pnych” na „udost´pniane”.

KorzyÊci ze stosowania EPCIS
Do najwa˝niejszych korzyÊci biznesowych, wynikajàcych ze stosowania
EPCIS, nale˝y zaliczyç:
• redukcja braków magazynowych
• polepszenie zarzàdzania promocjami
• wykrywanie fa∏szerstw
• elektroniczny dowód dostawy.
Z kolei najwa˝niejsze korzyÊci konsumenckie, to przede wszystkim:
• bezpieczeƒstwo produktów
• wi´ksza dost´pnoÊç produktów.
Specyfikacje EPCIS zosta∏y zbudowane w oparciu o wymagania dostawców
rozwiàzaƒ technologii EPC i koƒcowych
u˝ytkowników. Na stronie w mo˝na zapoznaç si´ ze szczegó∏ami ratyfikowanych specyfikacji, w tym EPCIS.

Wi´cej informacji
na temat
technologii EPC
po polsku
znajduje si´
na stronie:

www.epcglobal.pl
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