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Znakowanie jednostek handlowych
w opakowaniach zbiorczych
W zwiàzku z tym, ˝e niektóre sieci
Tab. 1 Struktur´ numeru UCC/EAN-14 obowiàzujàcà w Polsce przedstawia tabela:
handlowe w Polsce wystàpi∏y do swoich
Numer UCC/EAN-13 bez jego cyfry kontrolnej
dostawców z ˝àdaniem oznaczenia opaCyfra
Prefiks
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wanym wzmo˝onym zainteresowaniem
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tà tematykà, poni˝ej zostanie zaprezentowanych kilka podstawowych zaUCC/EAN-13 lub UCC/EAN-8 (np. zgrzewsad w tym zakresie.
Znakowanie opakowaƒ zbiorczych – detalicznych
ka z 10 jednokilogramowymi torebkami
cukru), to mo˝e ono byç oznaczone 14
Ka˝da jednostka handlowa, ró˝niàca
Gdy opakowania zbiorcze przechodzà – cyfrowym numerem UCC/EAN-14,
si´ od innej z punktu widzenia produ- kas´ (sà nadal jednostkami detaliczny- w którym wykorzystuje si´ numer tocenta, dystrybutora i klienta finalnego, mi), oznacza si´ je wed∏ug zasad stoso- waru, b´dàcego wewnàtrz opakowania.
powinna byç oznaczona oddzielnym wanych dla opakowaƒ jednostkowych, Numer UCC/EAN-14 sk∏ada si´ wtedy z:
Globalnym Numerem Jednostki Handlo- czyli nadaje nowy – inny numer, np. • 1-cyfrowego identyfikatora opakowawej (Global Trade Item Numer – GTIN): UCC/EAN-13 i przedstawia si´ go w konia zbiorczego – wskaênika
EAN/UCC-8, EAN/UCC-13, UCC-12 lub dzie kreskowym EAN-13. Kod ten mo˝e • numeru identyfikujàcego zawarte
EAN/UCC-14. Dotyczy to równie˝ zgru- byç drukowany bezpoÊrednio na opakow nim jednostki konsumenckie, np.
powaƒ jednostek handlowych, b´dàcych waniu, np. kartonie lub na etykiecie naUCC/EAN-13 lub UCC/EAN-8, bez jego
równie˝ jednostkami handlowymi, czy- noszonej na opakowanie zbiorcze, przy
cyfry kontrolnej
li ich opakowaƒ zbiorczych (zgrzewki, czym wspó∏czynnik wymiaru kodu powi- • w∏asnej cyfry kontrolnej, obliczonej
tacki owini´te folià, skrzynki z butelka- nien byç mo˝liwie najwi´kszy, bliski 2.
wed∏ug standardowego algorytmu
mi, kartony, palety, itp.).
ustalonego przez EAN International.
Sposób ich oznaczenia zale˝y od tego,
Symbolem, który odwzorowuje numer
czy:
UCC/EAN-14 jest kod kreskowy ITF-14.
Struktur´ numeru UCC/EAN-14 obo• dane opakowanie zbiorcze mo˝e byç
nadal sprzedawane przez kas´ (jest
wiàzujàcà w Polsce przedstawia tabela 1:
jednostkà detalicznà), czy te˝ nie
ObjaÊnienia:
opakowanie
zbiorcze
ma
jednorodnà
P1 – Pn – numer jednostki kodujàcej
•
EAN-13: 590 123456 001 6
rodzajowo zawartoÊç, czy zawiera ró˝nadawany przez organizacj´ krajowà
ne wyroby (np. koszulki w tych samych
EAN (w Polsce – Instytut Logistyki i Maczy w ró˝nych kolorach)
gazynowania – EAN Polska);
opakowanie
zbiorcze
ma
zawsze
takà
T
•
1 – Tn – indywidualny numer towaru
samà (sta∏à) iloÊç towaru czy ró˝nà (np.
nadawany przez jednostk´ kodujàcà
skrzynka z wa˝onymi kurczakami, se(firm´);
EAN-13: 590 123456 002 3
ry ˝ó∏te o zmiennej wadze)
K – nowa cyfra kontrolna obliczana na
podstawie wszystkich poprzedzajà• jednostka handlowa z∏o˝ona jest z jednej czy z kilku cz´Êci (np. mebel pakowaPrzyk∏ad:
cych jà 13 cyfr.
ny w wiele paczek lub na kilku paletach)
Produkt w opakowaniu zbiorczym ma
Gdy wskaênik W przybiera wartoÊci
w
kodzie
kreskowym
nale˝y
podaç
tylinny
numer
UCC/EAN-13
ni˝
produkt
od
1 do 8, oznacza to rodzaj opakowa•
ko informacj´ o rodzaju i iloÊci towa- w opakowaniu jednostkowym.
nia zbiorczego oraz iloÊç zawartych
ru, czy jeszcze inne informacje, np. daw nim towarów w opakowaniach jedt´ produkcji
nostkowych (np. karton zawierajàcy 100
Znakowanie opakowaƒ zbiorczych – hurtowych
sztuk jogurtu o okreÊlonym smaku).
• opakowanie zbiorcze jest jednoczeÊnie jednostkà logistycznà (sformato- O jednorodnej rodzajowo zawartoÊci
Gdy wskaênik jest równy 0, jest to
wanà dla potrzeb przemieszczania,
Gdy opakowanie zbiorcze sk∏ada si´ oznaczenie opakowania zbiorczego nusk∏adowania i transportu), czy poÊred- z wielu takich samych towarów, ozna- merem UCC/EAN-13, odwzorowanym
nim opakowaniem zbiorczym.
czonych takimi samymi numerami w symbolice ITF.
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Gdy wskaênik jest równy 9, jest to
oznaczenie opakowania zbiorczego zawierajàcego ró˝ne iloÊci jednakowych
jednostek konsumenckich lub jednostki
o ró˝nej wadze, czyli jest jednostki
o zmiennej iloÊci.
Przyk∏ad:

Numer UCC/EAN-13 w kodzie ITF-14
(uzupe∏nienie zerem z przodu)

• dokumenty referencyjne
• kody lokalizacyjne
• zastosowania specjalne
• zastosowania wewn´trzne.
Informacje te przedstawia si´ za pomocà standardowych Identyfikatorów
Zastosowania w symbolice UCC/EAN-128, stanowiàcej jedyny globalny standard kodowania danych alfanumerycznych w systemie EAN•UCC.

Oznaczanie kodami kreskowymi
jednostek logistycznych

EAN-13: 590 123456 001 6

EAN-14: 1 590 123456 001 3

EAN-14: 2 590 123456 001 0

Jednostka logistyczna jest jednostkà
o dowolnym sk∏adzie utworzonà do
transportu i / lub sk∏adowania, która wymaga Êledzenia w ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw. Do tego celu s∏u˝y standardowy
numer identyfikacyjny EAN, nazywany
Seryjnym Numerem Jednostki Wysy∏kowej (SSCC – Serial Shipping Container
Code) identyfikujàcy w sposób jednoznaczny w skali Êwiata jednostki logistyczne. Numer ten jest unikalny dla ka˝dej poszczególnej jednostki.
Poniewa˝ ka˝da jednostka logistyczna
musi mieç przydzielony w∏asny unikalny
numer SSCC, to wczeÊniejsze nadrukowywanie symbolu kodu kreskowego zawierajàcego SSCC na opakowaniu jednostki logistycznej jest niepraktyczne.
Etykieta na jednostk´ logistycznà powinna byç generowana w momencie
tworzenia danej jednostki.
Cyfra kontrolna obliczana jest wed∏ug

Przyk∏ad symboliki UCC/EAN-128, zawierajàcej
Identyfikatory Zastosowania (02) – numer jednostki handlowej zawartej w jednostce logistycznej oraz (37) – liczba tych jednostek handlowych.

Lokalizacja symboli kodów kreskowych
na opakowaniach zbiorczych
Zaleca si´, aby oznaczenia te umieszczaç na wszystkich czterech pionowych
bokach lub ze wzgl´dów oszcz´dnoÊciowych – na dwóch sàsiadujàcych ze sobà
pionowych bokach, a ostatecznie – przynajmniej na jednym, który b´dzie stanowi∏ front we wszystkich fazach obrotu towarowego, w tym:
• na wyrobach w opakowaniach zbiorczych typu: zgrzewki, kartony, skrzynie – zaleca si´, aby dolna kraw´dê

O zró˝nicowanej rodzajowo zawartoÊci
Gdy opakowanie zbiorcze zawiera sta∏à liczb´ ró˝nych jednostek handlowych,
identyfikowanych ró˝nymi numerami
GTIN (np. karton z 20 sa∏atkami o ró˝nych smakach), wtedy jest oznaczane
Struktura numeru SSCC obowiàzujàca w Polsce:
nowym numerem UCC/EAN-13, które
Seryjny Numer Jednostki Wysyákowej (SSCC)
mo˝na przedstawiç w kodzie EAN-13
Prefiks firmy EAN/UCC
o jak najwi´kszych wielkoÊciach symboIdentyfiPrefiks polkator zali. Je˝eli warunki druku zmuszajà do zaCyfra uzu- skiej organizaOznaczenie indywidualne
Cyfra
stosoNumer
peániająca cji krajowej
jednostki
kontrolna
wania
stosowania mniej wymagajàcej symbolijednostki kodującej
EAN
ki, mo˝na wykorzystaç kod ITF-14, uzu(N2 N3 N4)
pe∏niajàc w/w numery symbolice przodu
N5 N6 N7 N8
N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17
zerami, do 14 cyfr. Kod ITF, ze wzgl´du
N5 N6 N7 N8 N9
N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17
na swojà budow´ i wymiary, umo˝liwia
00
N1
590
K
N5 N6 N7 N8 N9 N10
N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17
bowiem wydruk, np. bezpoÊrednio na
kartonach oraz prawid∏owy odczyt naN5 N6 N7 N8 N9 N10 N11
N12 N13 N14 N15 N16 N17
wet ze znacznych odleg∏oÊci, co w wakodu znajdowa∏a si´ w odleg∏oÊci
runkach magazynowania i transportu standardowego algorytmu, ustalonego
32 mm od dolnej kraw´dzi boku, na
przez EAN International.
jest bardzo wa˝ne.
którym znajduje si´ symbol, nie bli˝ej
Oprócz numeru SSCC etykieta logiPrzyk∏ad:
ni˝ 19 mm od kraw´dzi pionowej
styczna mo˝e zawieraç nast´pujàce rodzaje informacji:
• na paletach: – wy˝szych ni˝ 1 metr,
etykieta powinna byç umieszczona
• identyfikacja towaru zawartego w dana wysokoÊci od 400 mm do 800 mm
nej jednostce logistycznej
od powierzchni, na której stoi palenumery
kontrolne
•
daty
ta i nie bli˝ej ni˝ 50 mm od boku
•
iloÊç
pionowego.
•
Numer UCC/EAN-13 w kodzie EAN-13
wymiary
handlowe
i
logistyczne
•
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