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Tech�ni�ka� iden�ty�fi�ka�cji� obiek�tów� przy� po�mo�cy� fal� ra�dio�-
wych�RFID�w po�łą�cze�niu�z no�wo�cze�sny�mi�apli�ka�cja�mi�in�for�-
ma�tycz�ny�mi� po�zwa�la� na� uzy�ska�nie� nie�spo�ty�ka�nych� do�tąd
ko�rzy�ści�z punk�tu�wi�dze�nia�pro�ce�sów�za�cho�dzą�cych�w łań�-
cu�chu� do�staw.� Trud�no�ści� z efek�tyw�nym� przy�ję�ciem� to�wa�-
rów,� za�rzą�dza�niem� za�pa�sa�mi� i zwro�ta�mi,� licz�ne� kra�dzie�że
to�wa�rów,�to�tyl�ko�nie�któ�re�pro�ble�my,�z ja�ki�mi�bo�ry�ka�ją�się
fir�my�bran�ży�odzie�żo�wej.�Praw�dzi�wym�wy�zwa�niem�dla�nich
jest� pod�ra�bia�nie� odzie�ży,� po�wo�du�ją�ce� stra�ty� się�ga�ją�ce
w ska�li�glo�bal�nej 10�mld�USD�rocz�nie.�Do�strat�fi�nan�so�wych
do�cho�dzi� utra�ta� do�bre�go� wi�ze�run�ku� oraz� utra�ta� war�to�ści
pro�duk�tów,� zwłasz�cza� za�li�cza�nych� do� to�wa�rów� luk�su�so�-
wych,�któ�rych�pod�rób�ki�moż�na�na�być�szyb�ko�i ta�nio.
In�sty�tut� Lo�gi�sty�ki� i Ma�ga�zy�no�wa�nia,� pol�ska� or�ga�ni�za�cja

GS1,� ofe�ru�je� roz�wią�za�nia� na� ba�zie� glo�bal�nych� stan�dar�dów
GS1� de�dy�ko�wa�ne� dla� bran�ży� odzie�żo�wej,� sta�no�wią�ce� roz�-
wią�za�nie�na�po�wyż�sze�pro�ble�my.

Elek�tro�nicz�ny�Kod�Pro�duk�tu�dla�bran�ży�odzie�żo�wej

Elek�tro�nicz�ny� Kod� Pro�duk�tu� da�je� moż�li�wość� po�łą�cze�nia
ko�dów�kre�sko�wych�i znacz�ni�ka�ra�dio�we�go�na�jed�nej�ety�kie�-
cie�wraz� z funk�cjo�nal�no�ścią� EAS,� elek�tro�nicz�ne�go� sys�te�mu
prze�ciw�kra�dzie�żo�we�go.�Dzię�ki� te�mu�ma�my� jed�ną� ety�kie�tę,
na�no�szo�ną� przez� pro�du�cen�ta,� któ�ra� umoż�li�wia� re�je�stra�cję
sprze�da�ży�przy�ka�sie�i za�bez�pie�cze�nie�przed�kra�dzie�żą.�Ce�-
lem� ofe�ro�wa�ne�go� roz�wią�za�nia� jest� kom�plek�so�we�wspar�cie
pro�ce�sów�wy�stę�pu�ją�cych�w przed�się�bior�stwie�bran�ży�odzie�-
żo�wej,�w tym:
� kon�tro�li�po�praw�no�ści�do�sta�wy
� kom�ple�ta�cji�za�mó�wień�dla�po�szcze�gól�nych�skle�pów

� kon�tro�li�po�praw�no�ści�kom�ple�ta�cji�oraz�wy�sył�ki
� au�to�ma�ty�za�cji�pro�ce�su�przy�ję�cia�to�wa�ru�do�skle�pu
� mo�ni�to�ringu�sta�nów�ma�ga�zy�no�wych�w skle�pie
� au�to�ma�ty�za�cji�pro�ce�su�za�ma�wia�nia�to�wa�rów
� au�to�ma�ty�za�cji�pro�ce�sów�in�wen�ta�ry�za�cji
� wspar�cia� funk�cjo�nal�no�ści�elek�tro�nicz�ne�go�sys�te�mu�prze�-

ciw�kra�dzie�żo�we�go.

Ko�rzy�ści

Przy�kład�wdro�że�nia. Obec�nie�na�świe�cie�re�ali�zo�wa�nych�jest
wie�le�pro�jek�tów�„in�-sto�re”�w fir�mach�bran�ży�odzie�żo�wej,�na
przy�kład:� Ger�ry� We�ber,� Ga�le�ria� Kau�fhof,� Lem�mi� Fa�shion,
Marks�&�Spen�cer,�Ame�ri�can�Ap�pa�rel,�itp.�Za�kres�im�ple�men�ta�-
cji�sys�te�mów�RFID�jest�róż�ny�w za�leż�no�ści�od�fir�my.

Śle�dze�nie�ła�dun�ków�i opa�ko�wań�w opar�ciu�
o tech�no�lo�gię�EPC/RFID

Ofe�ro�wa�ne�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�pro�ste�śle�dze�nie�w In�-
ter�ne�cie�ru�chu�to�wa�rów�lub�opa�ko�wań�zwrot�nych�ozna�czo�-
nych�ko�dem�kre�sko�wym�lub�znacz�ni�kiem�RFID.�W mo�men�-
cie�ze�ska�no�wa�nia�ko�du�kre�sko�we�go�na�opa�ko�wa�niu�lub�od�-
czy�ta�nia�ta�gu�ra�dio�we�go�in�for�ma�cja�o za�re�je�stro�wa�nym�pro�-
duk�cie�jest�udo�stęp�nia�na�w In�ter�ne�cie�na�de�dy�ko�wa�nej�stro�-
nie�we�bo�wej.�
Roz�wią�za�nie�to�znaj�du�je�za�sto�so�wa�nie�szcze�gól�nie�w ma�-

ga�zy�nie�cen�tral�nym�oraz�po�mię�dzy�ma�ga�zy�nem�a sa�lo�na�mi
sprze�da�ży,�zwłasz�cza�w 3�głów�nych�pro�ce�sach,�zwią�za�nych
z prze�miesz�cza�niem�się�za�rów�no�sa�mych�to�wa�rów�jak�i po�-
jem�ni�ków�zwrot�nych:
� kom�ple�ta�cji�i wy�dań�w ma�ga�zy�nie�cen�tral�nym�i przy�jęć�do

skle�pu�
� wy�dań�po�jem�ni�ków�zwrot�nych�ze�skle�pu�i przy�jęć�do�ma�-

ga�zy�nu�cen�tral�ne�go
� prze�su�nięć�mię�dzy�ma�ga�zy�no�wych,�czy�li�wy�da�nie�ze�skle�-

pu X – przy�ję�cie�do�skle�pu�Y.

Roz�wią�za�nia�GS1�dla�bran�ży�odzie�żo�wej

An�na�Gaw�roń�ska�-Błasz�czyk,�Mi�chał�Gra�bia,�Ta�de�usz�Rud�nic�ki
In�sty�tut�Lo�gi�sty�ki�i Ma�ga�zy�no�wa�nia�– GS1�Pol�ska

Tab. 1. Udo wod nio ne ko rzy ści biz ne so we, na pod sta wie ba dań prze -
pro wa dzo nych przez ABI Re se arch, opu bli ko wa nych w do ku men cie
„RFID Item -Le vel Tag ging in Fa shion Ap pa rel and Fo otwe ar”.

Źró dło: „RFID Item -Le vel Tag ging in Fa shion Ap pa rel and Fo otwe ar”.

Tag ra dio wy (fot. GS1).
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Przy�kład� wdro�że�nia. W ro�-
ku 2009� In�sty�tut� Lo�gi�sty�ki
i Ma�ga�zy�no�wa�nia� zre�ali�zo�wał
dla� fir�my� In�ter�sport SA� pro�-
jekt� wdro�że�nia� in�no�wa�cyj�ne�-
go,�po�zwa�la�ją�ce�go�na�in�ter�ne�-
to�we� śle�dze�nie� opa�ko�wań
zwrot�nych.� Pro�jekt� obej�mo�-
wał�za�rów�no�opra�co�wa�nie�in�-
no�wa�cyj�nej� bram�ki� EPC/RFID
za�in�sta�lo�wa�nej� w cen�trum
dys�try�bu�cyj�nym� Fir�my,� jak
i wdro�że�nie� in�no�wa�cyj�ne�go
w ska�li� kra�ju� oraz� Eu�ro�py
Środ�ko�wo� – Wschod�niej� sys�-
te�mu� in�for�ma�tycz�ne�go,� opar�-
te�go�o obo�wią�zu�ją�ce�stan�dar�-
dy�GS1�EPC�glo�bal.�Sys�tem�ma
za�za�da�nie�iden�ty�fi�ko�wać�oraz
re�je�stro�wać�prze�pły�wy�po�jem�-
ni�ków� zwrot�nych� z to�wa�rem
po�mię�dzy� cen�tral�nym� ma�ga�-
zy�nem�fir�my�a sie�cią�punk�tów

sprze�da�ży� w ca�łej� Pol�sce.� Pro�ces� iden�ty�fi�ka�cji� re�ali�zo�wa�ny
jest�z wy�ko�rzy�sta�niem�tech�no�lo�gii�RFID�po�stro�nie�ma�ga�zy�nu
oraz�ko�dów�kre�sko�wych�w lo�ka�li�za�cjach�skle�po�wych.�W efek�-
cie�wdro�że�nia�w fir�mie�In�ter�sport�moż�li�we�sta�ło�się�mo�ni�to�-
ro�wa�nie�i kon�tro�la�za�so�bów�zwrot�nych,�wsku�tek�ozna�ko�wa�-
nia�znacz�ni�ka�mi�RFID�oraz�ety�kie�ta�mi�z ko�da�mi�kre�sko�wy�mi
pla�sti�ko�wych�po�jem�ni�ków�trans�por�to�wych.

Ko�mu�ni�ka�ty�EDI�dla�bran�ży�odzie�żo�wej

Roz�wią�za�nie�to�ofe�ru�je�za�stą�pie�nie�do�ku�men�tów�pa�pie�ro�-
wych� ich� for�mą� elek�tro�nicz�ną.� Elek�tro�nicz�na� wy�mia�na� da�-
nych� EDI� (ang. Elec tro nic Da ta In ter chan ge)� to� no�wo�cze�sna,
efek�tyw�na�me�to�da� prze�ka�zy�wa�nia� da�nych� biz�ne�so�wych� po�-
mię�dzy�sys�te�mem�in�for�ma�tycz�nym�przed�się�bior�stwa�i sys�te�-
ma�mi� do�staw�ców� oraz� od�bior�ców,� do�ko�ny�wa�na� w spo�sób
au�to�ma�tycz�ny.�Elek�tro�nicz�na�wy�mia�na�da�nych�wy�ko�rzy�stu�je
stan�dar�dy� iden�ty�fi�ka�cji� to�wa�rów,� lo�ka�li�za�cji� i da�nych� lo�gi�-

stycz�nych,�sto�so�wa�ne�w sys�-
te�mie� ko�dów� kre�sko�wych.
Stan�dard�do�ku�men�tów�elek�-
tro�nicz�nych� (ko�mu�ni�ka�tów
EDI)�sys�te�mu�GS1�obej�mu�je
wszyst�kie� in�for�ma�cje� sto�so�-
wa�ne�w bran�ży�odzie�żo�wej.
Moż�li�we� jest� dzię�ki� te�mu
po�wią�za�nie�in�for�ma�cji�prze�-
ka�zy�wa�nych� w po�sta�ci� ko�-
dów�kre�sko�wych�na�opa�ko�-
wa�niach�to�wa�rów�z in�for�ma�-
cja�mi� za�war�ty�mi� w osob�no
prze�ka�zy�wa�nych� do�ku�men�-
tach� biz�ne�so�wych.� Stwa�rza

to�no�wą�ja�kość�w za�rzą�dza�niu�pro�ce�sa�mi�za�ma�wia�nia�ma�te�-
ria�łów,�dys�try�bu�cji�i sprze�da�ży�to�wa�rów,�przy�no�sząc�wy�mier�-
ne�ko�rzy�ści�biz�ne�so�we�z tej�me�to�dy�współ�pra�cy�dro�gą�elek�-
tro�nicz�ną.

Ko�rzy�ści
Wdro�że�nie� i pro�wa�dze�nie� współ�pra�cy� biz�ne�so�wej� dro�gą

elek�tro�nicz�nej�wy�mia�ny�da�nych�po�zwa�la�osią�gnąć�wy�mier�ne
efek�ty�ope�ra�cyj�ne�i eko�no�micz�ne.�Na�le�żą�do�nich�mię�dzy�in�-
ny�mi:
� eli�mi�na�cja�pa�pie�ro�wych�za�mó�wień,�fak�tur�i in�nych�do�ku�-

men�tów�biz�ne�so�wych.�Ozna�cza�to�eli�mi�na�cję�wszyst�kich
kosz�tów� zwią�za�nych� z tra�dy�cyj�ną� wy�mia�ną� in�for�ma�cji
i da�nych�biz�ne�so�wych�(kosz�ty�wy�dru�ku,�spo�rzą�dze�nie�ko�-
pii,� koszt� ko�pert� i znacz�ków,� opła�ty� te�le�fo�nicz�ne/fak�so�-
we,�kosz�ty�ob�słu�gi,�kon�tro�li�oraz�po�my�łek)

� pro�wa�dze�nie�efek�tyw�nej,�spraw�nej�współ�pra�cy�z kon�tra�-
hen�ta�mi�po�sia�da�ją�cy�mi�sys�te�my�IT�o od�mien�nej�tech�no�lo�-
gii�dzię�ki�wy�ko�rzy�sta�niu�glo�bal�ne�go�stan�dar�du�do�ku�men�-
tów�elek�tro�nicz�nych

� zwięk�sze�nie� szyb�ko�ści� prze�ka�zu� do�ku�men�tów,� co� przy�-
spie�sza� obieg� in�for�ma�cji� i tym� sa�mym� szyb�kość� ob�słu�gi
i re�ali�za�cji�ope�ra�cji,�a tak�że�ob�rót�fi�nan�so�wy

� eli�mi�na�cję�błę�dów�i nie�jed�no�znacz�no�ści�w do�ku�men�tach
biz�ne�so�wych�dzię�ki�wy�ko�rzy�sta�niu�iden�ty�fi�ka�to�rów�sys�te�-
mu�GS1�i po�wią�za�niu�da�nych�z in�for�ma�cja�mi�lo�gi�stycz�ny�-
mi� za�war�ty�mi� na� no�śni�kach� ko�dów� kre�sko�wych� (opa�ko�-
wa�niach)

� nie�za�wod�ność�– uni�ka�nie�błę�dów�ope�ra�tor�skich�przy�wpi�-
sy�wa�niu�do�ku�men�tów�do�sys�te�mu�– oszczęd�ność�pra�cy�

� lep�sze�wy�ko�rzy�sta�nie�po�ten�cja�łu�pra�cow�ni�ków�przez�eli�-
mi�na�cję�nie�efek�tyw�nych�ope�ra�cji�ręcz�ne�go�wpro�wa�dza�nia
i prze�twa�rza�nia�da�nych.

Przy�kład�wdro�że�nia. Od�kil�ku�lat�we�Wło�szech�re�ali�zo�wa�-
ny� jest�pro�gram�roz�wo�ju�elek�tro�nicz�nej�współ�pra�cy�przed�-
się�biorstw�bran�ży�odzie�żo�wej�(eBiz�-TCF),�ofe�ru�ją�cy�kom�plet�-
ne�mo�de�le�ko�ope�ra�cji�biz�ne�so�wej�wy�ko�rzy�stu�ją�cej�ko�mu�ni�-
ka�ty�elek�tro�nicz�ne�do�sto�so�wa�ne�do�wy�ma�gań�te�go�sek�to�ra
go�spo�dar�ki.

Czy Two ja fir ma ma po dob ne pro ble my? Po mo że my Ci je

roz wią zać, świad cząc usłu gi do rad cze i kon sul tin go we, tak -

że bez płat nie! Ja�ko�ośro�dek�Kra�jo�we�go�Sys�te�mu�Usług�ofe�ru�-
je�my�fir�mom�na�le�żą�cym�do�sys�te�mu�GS1�w Pol�sce�re�ali�za�cję
bez�płat�nych� usług� do�rad�czych.� Na�sze� usłu�gi� o cha�rak�te�rze
pro�in�no�wa�cyj�nym�słu�żą�roz�wo�jo�wi�przed�się�biorstw�po�przez
po�pra�wę�ist�nie�ją�cych�lub�wdro�że�nie�no�wych�pro�ce�sów�tech�-
no�lo�gicz�nych,�pro�duk�tów�lub�usług.�Do�ty�czą�w szcze�gól�no�ści
oce�ny� po�trzeb� tech�no�lo�gicz�nych,� pro�mo�cji� wdra�ża�nia� no�-
wych� tech�no�lo�gii� oraz� no�wych� roz�wią�zań� or�ga�ni�za�cyj�nych,
a tak�że�in�nych�dzia�łań,�w któ�rych�na�stę�pu�je�trans�fer�wie�dzy
lub�in�no�wa�cyj�nej�tech�no�lo�gii.�Po�nad�to�wspie�ra�my�w pro�ce�sie
two�rze�nia�i skła�da�nia�wnio�sków�przed�się�bior�stwa�ubie�ga�ją�ce
się�o do�fi�nan�so�wa�nie�z fun�du�szy�UE�na�re�ali�za�cję�pro�jek�tów
in�no�wa�cyj�nych.�Za�pra�sza�my�do�współ�pra�cy!

S k o n  T a k  T u j  S i ę  z n a  m i :  
an na Gaw roń ska -Błasz czyk, 

tel. 61 8504977, 

e -ma il: 

an na.gaw ron ska -blasz czyk@gs1pl.org

Opa ko wa nia zwrot ne ozna -
ko wa ne ko dem kre sko wym
GS1 i ta giem ra dio wym (fot.
GS1 Pol ska).

(Fot. GS1).


