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Standardy w pigu∏ce – czyli zmiany
w Specyfikacjach Ogólnych GS1 wersja 7.1.
G∏ównà zaletà Systemu GS1, oprócz
jego globalnego zasi´gu, jest mo˝liwoÊç wykorzystania szerokiej gamy
standardów. Wybór najodpowiedniejszych rozwiàzaƒ, a potem ich w∏aÊciwa
implementacja, zale˝à przede wszystkim od zakresu posiadanej przez firmy
wiedzy. Konsultanci zajmujàcy si´ wdro˝eniami w szeroko rozumianej logistyce, specjaliÊci z zakresu technologii informatycznych, czy w koƒcu studenci
rozpoczynajàcy przygod´ z automatycznà identyfikacjà, poszukujà odpowiedzi
na wiele szczegó∏owych pytaƒ, na przyk∏ad: jaka jest struktura numerów, który
identyfikator nale˝y wykorzystaç, jaka
lokalizacja kodu jest najodpowiedniejsza? Odpowiedê na pytania dotyczàce
standardów GS1 mo˝na znaleêç w jednym opracowaniu: „Specyfikacjach Ogólnych GS1”, dost´pnym na stronach internetowych www.gs1pl.org. Specyfikacje
sà dokumentem obowiàzujàcym we
wszystkich organizacjach krajowych
GS1. Stanowià zbiór spójnych definicji,
cz´sto odwo∏ujàcych si´ do norm ISO,
oraz praktycznych objaÊnieƒ dla zasad
Automatycznego Gromadzenia i Identyfikacji Danych. Dokument ten jest aktualizowany przez grupy robocze GS1 co
najmniej raz w roku. Ze wzgl´du na pojawiajàce si´ ze strony Uczestników pytania dotyczàce zmian w obecnie obowiàzujàcej wersji 7.1, postaram si´ pokrótce opisaç najistotniejsze z nich.
1. Ze Specyfikacji usuni´to rekomendacje dla przedstawiania GTIN-8 w symbolikach ITF-14 i GS1-128. W praktyce numery GTIN-8 nadawane sà przede
wszystkim produktom o niewielkich
wymiarach, dla których powierzchnia
przeznaczona na druk jest znacznie
ograniczona. Dla takich zastosowaƒ system zaleca zastosowanie symboliki
EAN-8, która ze wzgl´du na zajmowanà
powierzchni´ pozwala na umieszczenie
wi´kszej liczby dodatkowych informacji
na opakowaniu, ni˝ w przypadku zasto-

sowania symbolik ITF-14 i GS1-128 z tà
samà strukturà numeru.
2. Kolejna zmiana dotyczy usuni´cia
mo˝liwoÊci stosowania GTIN-8 z dodatkowymi zerami na poczàtku, z Identyfikatorem Zastosowaƒ (01). Struktura IZ
(01) wymaga podania 14-cyfrowej
struktury numeru GTIN. Stàd, w przypadku tworzenia numeru dla jednostek
zbiorczych czy logistycznych, odpowiedni GTIN powinien byç budowany z:
odpowiedniego „wskaênika poziomu
opakowania”, dodatkowych zer, numeru GTIN-8 i nowej cyfry kontrolnej. Numer w takiej postaci mo˝e byç przedstawiany w symbolice ITF-14 i GS1-128.



jàcej informacje lub do celów kontroli przep∏ywu informacji w ramach komórek
Dodatkowy Komponent Globalnego
Numeru Lokalizacyjnego: GLN IZ
(254) – wykorzystanie IZ (254) jest
opcjonalne, lecz jeÊli firma decyduje
si´ na jego wykorzystanie musi on
byç podawany w aplikacjach ∏àcznie
z IZ (414), zawierajàcym numer GLN.
Lokalizacje, które obecnie posiadajà
nadany GLN, mogà wykorzystywaç
dodatkowe oznaczenia w celu
uszczegó∏owienia ich opisu (na przyk∏ad do identyfikacji wejÊç, bram,
miejsc sk∏adowania, pó∏ek oraz innych zasobów firmy). Nale˝y pami´-

Przyk∏ad prawid∏owo zbudowanego numeru

1 szt. Produktu Zupa 25 g
GTIN-8 5901234K1
dla opakowania zbiorczego zawierajàcego sta∏à iloÊç
GTIN-8, np. 10 szt. Produktu Zup 25 g
GTIN-14 1000005901234 K2
Powy˝sza zmiana nie dotyczy wykorzystywania GTIN-8 dla zastosowaƒ z IZ
(02).
3. Nowe Identyfikatory Zastosowaƒ
IZ (Rozdzia∏ 2.1):
Numer Zlecenia: IZ (242) – stosowany jest jako wyró˝nik unikalnych jednostek handlowych. Pozwala na identyfikacj´ towarów wykonywanych na
jednorazowe zamówienie, zgodne
z indywidualnymi specyfikacjami
klienta. Wi´cej informacji na temat
zastosowaƒ tego identyfikatora znaleêç mo˝na w rozdziale 2.6.7 Specyfikacji Ogólnej (S.O.)
Globalny Identyfikator Typu Dokumentu: IZ (253) – jest nadawany
przez twórc´ dokumentu. Numer
mo˝e byç wykorzystywany jako klucz
dost´pu do bazy danych przechowu-







taç, i˝ tego typu zasoby mogà byç
równie dobrze identyfikowane unikalnymi GLN bez u˝ycia dodatkowych
oznaczeƒ
Data i Czas Wa˝noÊci: IZ (7003) –
przy pomocy tego identyfikatora producent mo˝e okreÊliç dat´ i czas wa˝noÊci jednostek. W przypadku, gdy
nie zachodzi potrzeba podania daty
z dok∏adnoÊcià do godziny czy minuty, nale˝y stosowaç IZ (17).

Tak szczegó∏owe oznaczenie mo˝e
byç wykorzystywane na przyk∏ad do
oznaczania próbek laboratoryjnych.
4. Z wersji 7.1 przeniesiono do oddzielnego opracowania podrozdzia∏
6.8, dotyczàcy sposobu podawania wymiarów opakowaƒ. Broszura pt.: „Zasady wymiarowania opakowaƒ” dost´pna
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jest na stronach GS1 Polska. Ten rozdzia∏ ma szczególnie wa˝ne znaczenie
dla firm rozwa˝ajàcych dzia∏anie oparte
o elektroniczne katalogi produktów lub
aplikacje zarzàdzajàce powierzchniami
rega∏owymi.
5. Jak wspomniano na poczàtku, specyfikacje, oprócz definicji i technicznych opisów struktur standardów, zawierajà tak˝e praktyczne informacje
dotyczàce ich wykorzystania. W za∏àcznikach do rozdzia∏ów czytelnik mo˝e
znaleêç informacje o zasadach nadawania numerów GTIN i GLN oraz znakowania produktów dla zastosowaƒ _Upstream_, czyli znakowania surowców i pó∏fabrykatów.
Najnowsza wersja specyfikacji porzàdkuje tak˝e zasady nadawania numerów GTIN produktom przemys∏u odzie˝owego (Rozdzia∏ 2.1.A.3). Oprócz ogólnie obowiàzujàcych zasad dotyczàcych
nadawania numerów GTIN, firmy powinny pami´taç o tym, i˝:
standardowe opakowania produktów
jednostkowych powinny byç oznakowane oddzielnymi numerami GTIN
i rozró˝niane pod wzgl´dem fasonu,
koloru, rozmiaru
ka˝dy produkt oznaczony GTIN powinien posiadaç mo˝liwoÊç odczytu
w punktach sprzeda˝y
oddzielny, unikatowy GTIN powinien
byç nadawany przy zamówieniach,
w których jednostki towaru ró˝nià
si´ zawartoÊcià lub iloÊcià (te oznaczenia nie sà przeznaczone dla zastosowaƒ w punktach kasowych)
opakowania zbiorcze czy multipaki
wymagajà oznaczenia indywidualnym
numerem GTIN ró˝nych pod wzgl´dem zawartoÊci, koloru, rozmiaru



i GTIN zgrupowaƒ jednostek handlowych
indywidualne numery jednostek handlowych powinny byç naniesione tak,
by umo˝liwiaç lub blokowaç sprzeda˝ w punktach kasowych pojedynczych sztuk produktów poza opakowaniem zbiorczym.

Zachowanie tych zasad jest szczególnie istotne w przypadku prowadzenia
elektronicznej wymiany danych oraz
wykorzystania elektronicznych katalogów produktów.
6. Poszerzeniu uleg∏y tak˝e rozdzia∏y
dotyczàce technologii EPC (Rozdzia∏
2.2.4.6 i 7). Na przyk∏adach omówiono
zasady umieszczania tagów EPC na etykietach logistycznych, dotyczàce: lokalizacji, zastosowania zatwierdzonych
symboli EPC oraz dziedziny zastosowaƒ EPC i korzyÊci wynikajàcych z wykorzystania tej technologii w ∏aƒcuchach dostaw.









7. W Specyfikacji Ogólnej znajdujà si´
tak˝e informacje na temat najnowszych
symbolik GS1 DataBar (RSS) i Data Matrix (Rozdzia∏ 2.7). Wed∏ug podj´tej
przez GS1 decyzji, od 1 stycznia 2010
roku kody DataBar stanà si´ powszechnie obowiàzujàcà w obrocie handlowym symbolikà. Stàd tak wa˝ne jest, by
producenci, dostawcy rozwiàzaƒ oraz
odbiorcy zapoznali si´ z zasadami wykorzystania tych symbolik.
8. Podstawà sprawnej identyfikacji
produktów jest zachowanie odpowiednich aspektów jakoÊci, zwiàzanych z lokalizacjà i wydrukiem kodów kreskowych. Dlatego jako rozszerzenie do pod-

rozdzia∏u 5.4. (S.O.), opisujàcego zasady
zachowania jakoÊci kodów oraz ich weryfikacji, dodano przygotowany przez
GS1 Global Office wzór Raportu z weryfikacji kodów kreskowych GS1 oraz wytyczne
do jego stosowania. Raport pozwala nie
tylko oceniç jakoÊç badanego symbolu
kodu kreskowego, ale tak˝e sprawdziç
inne kluczowe aspekty, takie jak: lokalizacja, celowoÊç zastosowania symboliki,
integralnoÊç danych i inne. Gotowy Raport mo˝e byç stosowany jako dokument potwierdzajàcy jakoÊç kodu mi´dzy partnerami w relacjach biznesowych.
9. Przy stosowaniu standardów GS1
na globalnym rynku szczególnie wa˝ne
jest poznanie spójnych definicji oraz
pos∏ugiwanie si´ nimi. Rozdzia∏ 8 (S.O.)
zawiera rozbudowany s∏ownik terminów, akronimów oraz aktualizacj´ definicji, wpierajàcy Uczestników Systemu
we w∏aÊciwej interpretacji treÊci zawartych w dokumencie.
W obecnej postaci Specyfikacje Ogólne
liczà ponad szeÊçset stron i sà podzielone na 21 podstawowych cz´Êci. Wed∏ug zapowiedzi GS1 Global Office,
prowadzone sà prace nad opracowaniem nowej formy tego dokumentu, zarówno od strony architektury, jak i edycji tekstu. Ich efektem ma byç mo˝liwoÊç znacznie szybszego przeszukiwania publikacji oraz pozyskiwania po˝àdanych informacji. W oczekiwaniu na
wersj´ 8.0 Specyfikacji zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej:
www.gs1pl.org, zapoznania si´ ze zgromadzonymi w zak∏adce „Publikacje” informacjami oraz, w razie wàtpliwoÊci,
skontaktowania si´ z konsultantami
GS1 Polska.

Twoje adresy internetowe

www.e-fakty.pl
najÊwie˝sze informacje, ciekawe czaty
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