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Program wspó∏pracy z sieciami handlowymi w zakresie
poprawy jakoÊci kodów kreskowych w roku 2007
Instytut Logistyki i Magazynowania
(ILiM) – organizacja krajowa GS1 Polska
jest jedynà organizacjà lokalnà w Polsce
upowa˝nionà do przyjmowania firm
i instytucji z Polski do systemu GS1 i do
nadawania im numerów GS1, zakodowanych w kodach kreskowych mi´dzy
innymi EAN-8, EAN-13. Kody te sà obecnie umieszczone na prawie ka˝dym
opakowaniu produktu sprzedawanego
w handlu detalicznym. Od ich jakoÊci
zale˝y sprawnoÊç systemów automatycznej identyfikacji w sklepach sieci
handlowych i dlatego niezb´dny jest
ciàg∏y nadzór nad tà jakoÊcià.
Statutowym zadaniem organizacji
krajowej GS1 Polska jest nadzór nad
przestrzeganiem mi´dzynarodowych
specyfikacji GS1, dotyczàcych prawid∏owoÊci oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1. W zwiàzku z tym Instytut
Logistyki i Magazynowania od wielu lat
prowadzi program wspó∏pracy z sieciami handlowymi w zakresie poprawy jakoÊci kodów kreskowych. W ramach tego programu przeprowadza si´ mi´dzy
innymi nieodp∏atne badania jakoÊci
i prawid∏owoÊci kodów w sieciach handlowych. Zasadniczym celem tych badaƒ jest wyeliminowanie kodów niepoprawnych pod wzgl´dem jakoÊci, a wi´c
niezgodnych z obowiàzujàcà normà PN-ISO/IEC 15420:2006 (norma ta zastàpi∏a norm´ PN-EN 797+AC: 1997) i „Specyfikacjami ogólnymi GS1”. Eliminacja
b∏´dów odbywa si´ poprzez sprawdzenie jakoÊci i prawid∏owoÊci kodów kreskowych GS1 na opakowaniach wyst´pujàcych w obrocie towarowym. W tym
celu pracownicy Instytutu stosujà urzàdzenia – tak zwane weryfikatory kodów
kreskowych (rysunek1), które umo˝liwiajà sprawdzenie jakoÊciowych parametrów kodu i wskazanie elementów
wymagajàcych korekty w przypadku wystàpienia nieprawid∏owoÊci .
Ponadto dzia∏ania prowadzone w ramach programu majà na celu identyfikacj´ producentów bezprawnie (bez

porozumienia z ILiM) stosujàcych kody
kreskowe GS1 o prefiksie 590 (sà to kody znajdujàce si´ na polskich towarach). Identyfikacja ta mo˝liwa jest poprzez porównanie numerów GTIN wyst´pujàcych na polskich produktach
z bazà danych systemu GS1 obejmujàcà
firmy – uczestników systemu GS1 wraz
z przydzielonymi im numerami. Zapobiega to mi´dzy innymi zjawisku bezprawnego korzystania z kodów innych
firm, co mo˝e prowadziç do duplikacji
numerów w sieciach handlowych.
W programie wspó∏pracy z sieciami
handlowymi w zakresie poprawy jakoÊci kodów uczestniczy ju˝ wiele sieci
handlowych, które dà˝à do wyeliminowania niepoprawnych kodów i przez to
chcà usprawniç obs∏ug´ swoich klientów oraz podnieÊç jakoÊç Êwiadczonych us∏ug. W 2007 roku w programie
tym wzi´∏y udzia∏: Castorama Polska,
Makro Cash and Carry Polska, PSS „Spo∏em” w Katowicach, Spó∏dzielnia „Hale
Banacha”, Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o.
Do programu mo˝e przystàpiç ka˝da
sieç handlowa, która zg∏osi si´ do ILiM.
Uczestniczàce w tym programie sieci
otrzymujà ka˝dorazowo raporty z przeprowadzonych u nich badaƒ.

W 2007 roku zosta∏o poprawionych
ponad 90% kodów, których jakoÊç zosta∏a przez ILiM zakwestionowana
w ramach sprawdzania w sieciach handlowych. Wp∏ywa to na skrócenie czasu
obs∏ugi klienta przy stanowisku kasowym. Dzi´ki temu zmniejszajà si´ kolejki przy kasach i w du˝ym stopniu zostajà ograniczone straty czasowe, spowodowane koniecznoÊcià r´cznego
wprowadzania numeru produktu. Program wspó∏pracy z sieciami handlowymi w zakresie poprawy jakoÊci kodów
przyczynia si´ ostatecznie do wzrostu
zadowolenia klientów i zmniejszenia
start finansowych sieci handlowych.
W wyniku badaƒ prowadzonych
przez Instytut Logistyki i Magazynowania ustalono, ˝e problem ca∏kowitego
braku odczytu kodów kreskowych
przez czytniki z powodu z∏ej jakoÊci
tych kodów dotyczy ponad 2% kodów
znajdujàcych si´ na opakowaniach produktów sprzedawanych w handlu detalicznym. Na podstawie ww. danych obliczono, ˝e straty czasowe wynikajàce
z ca∏kowitego braku odczytu kodu i koniecznoÊci r´cznego wprowadzenia numeru przez kasjerk´ wynoszà Êrednio
w sieciach handlowych w Polsce oko∏o
4,1%. Na pierwszy rzut oka wydaje si´

Rys. 1. Weryfikatory kodów kreskowych.
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Rys. 2. Graficzne przedstawienie udzia∏u procentowego poszczególnych rodzajów b∏´dów.

to niewiele, ale w skali ca∏ej sieci handlowej jest to ju˝ znaczàca wartoÊç, na
przyk∏ad przy za∏o˝eniu, ˝e tylko w jednym sklepie sieci handlowej pracuje po
10 kasjerek na 2 oÊmiogodzinnych
zmianach – wypracowujà one w ciàgu
miesiàca 4800 roboczogodzin. Straty
czasowe z tytu∏u braku odczytu kodu
wyniosà w tym przypadku Êrednio oko∏o 197 roboczogodzin. Wystarczy t´
ostatnià liczb´ pomno˝yç przez wartoÊç roboczogodziny, aby okreÊliç te
straty w z∏otówkach. A przecie˝ straty
z tytu∏u z∏ej jakoÊci kodów sà ponoszone nie tylko w sklepach sieci handlowych. Dotyczà one ca∏ego ∏aƒcucha dostaw, w którym stosowana jest automatyczna identyfikacja produktów. Straty
czasowe sà dodatkowo powi´kszane
przez kody kreskowe, które co prawda
sà odczytywane przez czytniki kodów
kreskowych, ale które nie sà w pe∏ni
zgodne z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 15420:2006 i „Specyfikacjami
ogólnymi GS1”. Dotyczy to przede
wszystkim obni˝ania wysokoÊci kresek
kodu i stosowania kodów o wspó∏czynniku powi´kszenia mniejszym ni˝ 0,80.
Stosowanie przez producentów kodów
o wysokoÊci mniejszej, ni˝ wymaga tego norma, zmusza kasjerk´ cz´sto do
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kilkakrotnego przesuni´cia produktu
nad czytnikiem, a zatem wyd∏u˝a czas
jego sprzeda˝y, co wià˝e si´ równie˝
z okreÊlonymi stratami. Dlatego sieci
handlowe równie˝ zaczynajà zwracaç
uwag´ nie tylko na kody, których nie da
si´ w ogóle odczytaç, ale równie˝ na takie, których nie mo˝na odczytaç za
pierwszym razem.

dem w kodach kreskowych sà b∏´dy
w gruboÊci kresek/spacji. Bardzo cz´sto b∏àd ten wyst´puje na towarach
ObjaÊnienia do wykresu:
01 – B∏´dy w gruboÊci kresek
/spacji
02 – Za ma∏y kontrast

B∏´dami najcz´Êciej wyst´pujàcymi
w wizytowanych przez pracowników
ILiM w 2007 roku jednostkach handlowych, sà (kolejnoÊç wed∏ug iloÊci wyst´powania):
• B∏´dy w gruboÊci kresek/spacji
• Za ma∏y kontrast, z czym wià˝e si´
b∏´dny kolor t∏a i/lub kresek kodu
• Wspó∏czynnik powi´kszenia kodu
mniejszy ni˝ 0,80
• Za niskie kreski kodu
• Za ma∏y margines kodu (najcz´Êciej
jest to prawy margines)
• Jasne plamki (nie dodruki) na kreskach kodu.
Z porównania z cz´stoÊcià wyst´powania ró˝nych rodzajów b∏´dów w kodach kreskowych we wczeÊniejszych latach (rysunek 1) wynika, ˝e:
1.Nadal najcz´Êciej wyst´pujàcym b∏´-

03 – Ten sam kod dla wyrobów
jednej firmy
04 – Wspó∏czynnik powi´kszenia kodu mniejszy ni˝ 0,80
05 – Za ma∏y margines kodu
06 – B∏´dny kolor t∏a
07 – B∏´dna lokalizacja kodu
08 – Za niskie kreski kodu
09 – B∏´dny kolor kresek kodu
10 – Jasne plamki (nie dodruki)
na kreskach kodu
11 – B∏´dny numer pod kodem
12 – Za ma∏a Êrednica krzywizny
opakowania
13 – Zalepiony kod kreskowy
14 – Brak lub z∏a cyfra kontrolna

z powodu uszkodzenia g∏owicy drukujàcej, je˝eli na towar naklejana jest
etykieta drukowana na przyk∏ad na
drukarkach termotransferowych lub
termicznych (na przyk∏ad na towarach wa˝onych),
2.Nie zmniejsza si´ liczba b∏´dów dotyczàcych stosowania mocno obni˝onych i pomniejszonych kodów kreskowych,
3.Na podobnym poziomie, co w latach
ubieg∏ych, utrzymuje si´ liczba b∏´dów wynikajàcych ze stosowania
zbyt ma∏ych marginesów kodu i zbyt
ma∏ego kontrastu kodu,
4.W porównaniu do pierwszych lat programu poprawy jakoÊci kodów mo˝na stwierdziç, ˝e w kodach kreskowych w zasadzie nie wyst´pujà ju˝
nast´pujàce b∏´dy:
– b∏´dny numer pod kodem,
– zalepiony kod kreskowy (na przyk∏ad datà wa˝noÊci, cenà),
– brak lub z∏a cyfra kontrolna.
Program wspó∏pracy z sieciami handlowymi w zakresie poprawy jakoÊci
kodów jest równie˝ bardzo wa˝ny dla
polskich producentów - uczestników
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systemu GS1. Dzi´ki niemu uzyskujà
oni informacj´ z ILiM o b∏´dach wyst´pujàcych w ich kodach. Informacja ta
pozwala usunàç wyst´pujàce b∏´dy
i w ten sposób uniknàç ponownego kodowania towarów przez sieç handlowà
za dodatkowà op∏atà, czy zwrotu produktów z kodami nie odczytywanymi
przez czytniki sieci handlowych w celu
ponownego prawid∏owego okodowania przez producenta. Producenci majà
równie˝ mo˝liwoÊç przes∏ania kodów
kreskowych bezpoÊrednio do ILiM
w celu sprawdzenia jakoÊci kodów
umieszczonych na swoich produktach
jeszcze przed wys∏aniem ich do odbiorców. Szczególnie wÊród odbiorców zagranicznych, u których ÊwiadomoÊç
prawid∏owej jakoÊci danych jest wysoka, coraz cz´Êciej praktykowany jest
zwyczaj dostarczania towarów wraz
z dokumentem weryfikacji potwierdzajàcym prawid∏owà jakoÊç kodów kreskowych umieszczonych na dostarczanych produktach. Ka˝da firma – uczestnik systemu GS1 ma prawo do nieodp∏atnej weryfikacji do 2 kodów o ró˝nych numerach GTIN w danym roku kalendarzowym. Informacje na temat
mo˝liwoÊci weryfikacji jakoÊci kodów
kreskowych w ILiM znajdujà si´ na stronie www.gs1pl.org.
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Kolejnà inicjatywà ILiM, majàcà na
celu popraw´ jakoÊci kodów kreskowych na polskich produktach, a podj´tà wspólnie z Centralnym OÊrodkiem
Badawczo Rozwojowym Przemys∏u
Poligraficznego, jest system certyfikacji potwierdzajàcy jakoÊç kodów kreskowych GS1. Na chwil´ obecnà systemowi oceny podlegajà dwa ogniwa
w ∏aƒcuchach dostaw, obejmujàce
opakowania, sà to:
• uczestnicy systemu GS1, jako podmioty odpowiedzialne za poprawnoÊç numerowania towarów oraz za
jakoÊç kodów na produktach wprowadzanych na rynek
• zak∏ady poligraficzne, jako podmioty
odpowiedzialne za jakoÊç Êwiadczonych us∏ug drukarskich.
PoprawnoÊç dzia∏ania firmy zgodnego
ze „Specyfikacjami ogólnymi GS1” jest
poÊwiadczana certyfikatem jakoÊci kodów kreskowych GS1. Dzia∏ania podmiotów sà oceniane i po uzyskaniu certyfikatu monitorowane przez Jednostk´ Certyfikujàcà w Instytucie Logistyki i Magazynowania.
Wi´cej informacji na ten temat
znajduje si´ na stronie internetowej
www.ilim.poznan.pl/jc/cjkk.htm
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