Krzysztof Muszyƒski

„EANIC - SINFOS jakoÊç i synchronizacji danych”
Katalog EANIC – SINFOS jest obecnie najwi´kszym europejskim systemem wymiany
danych o produktach. Zastosowane w nim
mechanizmy optymalizacyjne usprawniajà
prac´ zespo∏ów logistycznych, zarówno po
stronie producenta, jak i dostawcy.
PrzeÊledêmy funkcjonowanie Katalogu na
podstawie jednej z procedur, która jest najcz´Êciej wykorzystywana przez du˝e sieci
handlowe (rysunek 1). Subskrypcja – bo
o niej mówimy – s∏u˝y do automatycznego
pobierania danych o produktach.
Przyk∏adowo, Sieç Handlowa „A”, która
jest tak zwanym Odbiorcà Danych, chcàc
otrzymywaç aktualne dane o „Szamponach
dla Dzieci”, formu∏uje w systemie EANIC –
SINFOS w module SUBSKRYPCJA nast´pujàce zapytanie (nr 1 na rysunku 1):
• GLN – dostawcy lub dostawców
• Klasyfikacja produktu – Globalna Klasyfikacja GPC
• Nazwa produktu
• Rynek docelowy
• Marka
• Zakres dat ostatniej zmiany
• Cz´stotliwoÊç subskrypcji.
Uszczegó∏awiajàc wprowadzane informacje lub wykluczajàc ich obecnoÊç mo˝na zaw´˝aç lub poszerzaç zakres wyszukiwania.
U˝ytkownik systemu mo˝e wprowadziç
zapytanie za pomocà przyjaznego interfejsu
internetowego WEBForms lub za pomocà
pliku wygenerowanego z w∏asnego systemu
do obs∏ugi przedsi´biorstwa w standardzie
PRICAT. System na tak sformu∏owane pytanie b´dzie cyklicznie generowaç odpowiedê
w formie pliku, równie˝ w standardzie
PRICAT (nr 2 na rysunku 1). Informacja
zwrotna zawieraç b´dzie mi´dzy innymi nast´pujàce dane:
• GTIN – czyli indywidualny numer produktu
• GLN – czyli dane identyfikujàce producenta
• Nazw´ produktu
• Cechy szczególne, na przyk∏ad waga, rodzaj opakowania, rozmiary itp.
• Hierarchi´ opakowaƒ zbiorczych
• Histori´ cyklu ˝ycia produktu (kiedy
wszed∏ na rynek, kiedy zosta∏ zmieniony,
zaktualizowany lub wycofany z rynku)
Co zyska∏a „Sieç Handlowa A”? Po pierwsze, pozyska∏a pe∏ne, kompletne i aktualne

dane o grupie produktów pod nazwà „Szampon dla Dzieci”. Tak przygotowany zbiór danych pozwala na prawid∏owe przypisanie do
kategorii, co jest niezwykle istotne dla kupców i negocjatorów odpowiedzialnych za
utrzymanie pe∏nego asortymentu. Po drugie,
dane te b´dà automatycznie odÊwie˝ane
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zgodnie z zadanà cz´stotliwoÊcià, na przyk∏ad raz dziennie. To z kolei umo˝liwia pe∏ne Êledzenie tak zwanego cyklu ˝ycia produktu, jego zmiany od momentu publikacji
danych, a˝ po jego wycofanie. Po trzecie, to

Katalog kontroluje, kiedy i jakie dane sà
przesy∏ane do „Sieci Handlowej A”. Kontroluje równie˝, aby informacje te by∏y poprawne, wykorzystujàc ponad tysiàc regu∏ walidacyjnych jeszcze w fazie ich wprowadzania
po stronie Dostawcy Danych.
Z punktu widzenia „Producenta Szamponu B”, (nr 3 na rysunku 1) - który jest jednoczeÊnie Dostawcà Danych - subskrypcja
umo˝liwia jego uczestnictwo w swoistych
przetargach u niezliczonej iloÊci odbiorców.
Sta∏e eksponowanie danych jest traktowane
jako jedna z form dzia∏aƒ marketingowych,
które poszerzajà ekspansj´ rynkowà.
Ponadto Producent wprowadza dane tylko raz i tylko w jednym miejscu, czyli w Katalogu EANIC – SINFOS. Wszelkie póêniejsze odwo∏ania odbywajà si´ tymi samymi
kana∏ami, co sprzyja integralnoÊci nie tylko
samych zasobów bazodanowych, ale i spójnoÊci procedur wejÊcia – wyjÊcia.
Skupienie ruchu informacyjnego wokó∏
jednego Katalogu, przy jednoczesnym wykorzystaniu wysokich standardów bezpieczeƒstwa danych, zarówno na poziomie ich
przechowywania jak i transferu, umo˝liwia
pe∏nà kontrol´ nad jakoÊcià i kompletnoÊcià
danych. Jednoczesny dost´p do innych êróde∏ informacji, czyli innych katalogów fakultatywnych, reguluje prawid∏owà wymian´
danych pomi´dzy jego uczestnikami.

Rys. 1. Synchronizacja danych EANIC – SINFOS poprzez subskrypcj´.
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Omówiona wczeÊniej procedura subskrypcji jest doskona∏ym przyk∏adem synchronizacji danych pomi´dzy producentem
a siecià handlowà, w skali mikro. Natomiast
w skali globalnej, EANIC – SINFOS umo˝liwia równie˝ pozyskiwanie informacji o produktach zarejestrowanych w innych katalogach zrzeszonych w GDSN, zarówno za poÊrednictwem tej organizacji, jak równie˝ na
poziomie wymiany danych pomi´dzy poszczególnymi systemami. S∏u˝à do tego
specjalne interfejsy, które bez anga˝owania
u˝ytkowników systemu przeglàdajà dane
zewn´trze w poszukiwaniu zdefiniowanych
informacji.
Rozwijajàc funkcjonalnoÊci Katalogu
SINFOS, jego u˝ytkownicy majà równie˝
mo˝liwoÊç wymiany dokumentów dodatkowych, istotnych w obrocie towarowym.
Przede wszystkim mówimy tu o dokumentach ksi´gowych, magazynowych oraz
przewozowych, tak, jak pokazano na rysunku 2. Rozbudowa struktury tego katalogu jest naturalnà konsekwencjà idei kompletnoÊci i jednoÊci bazy danych. S∏u˝y do
tego wyspecjalizowane narz´dzie SINFOS

Rys. 2. Pe∏ne otoczenie Katalogu SINFOS.

BIP, czyli Platforma Wymiany Danych Biznesowych. W tym konkretnym przypadku,
jakoÊç danych t∏umaczona jest jako prawdziwoÊç, kompletnoÊç, aktualnoÊç, jak
równie˝ ich konsolidacja. Jest to jeden

z podstawowych atutów, który stanowi
o sile tego rozwiàzania. To natomiast przek∏ada si´ na obopólny sukces dostawców
i odbiorców informacji, czyli tak zwanych
uczestników Katalogu.

Logistyka - nauka
Zawarte na p∏ycie CD artyku∏y sà
integralnà cz´Êcià czasopisma
„Logistyka” (nr 4/2007) i jako
takie winny byç traktowane –
szczególnie w zakresie ich póêniejszego wykorzystania. Artyku∏y te by∏y tak˝e prezentowane na
II mi´dzynarodowej konferencji
naukowej WSL FORUM, która
odby∏a si´ 18 maja 2007 r. w Poznaniu.
Redakcja

W przypadku trudnoÊci z otwarciem
plików z artyku∏ami proponujemy:
1. nacisnàç „START”, nast´pnie
„URUCHOM”, wpisaç liter´ dysku
CD ROM (zwykle jest to „D”),
za literà wpisaç:\lib i nacisnàç „ENTER”,
wybraç odpowiedni plik z artyku∏em,
albo
2. po najechaniu na link nacisnàç
prawy klawisz myszy, wybraç opcj´
„ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO...”,
wybraç miejsce zapisu, poczekaç na zapisanie pliku
i otworzyç go z miejsca zapisu.
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