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GS1 podnosi jakość obsługi klienta
w Polskiej Spółce Gazownictwa

Wstęp
Od 2013 roku rynek dystrybucji gazu przechodził transformację, a klienci
otrzymali możliwość wyboru sprzedawcy gazu. Sześć spółek OSD połączyło się
w jeden podmiot, Polską Spółkę Gazownictwa (PSG), z 6 oddziałami. W 2016
w PSG powstało 17 oddziałów (OZG) oraz 6 Obszarów Taryfowych (OT).

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG.
Jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników,
działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez ponad 190 tys. km gazociągów.
Jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad
160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Główne zadanie to niezawodny i bezpieczny
transport paliw gazowych na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci
innych operatorów lokalnych.

Wyzwanie
Z czasem w nowej spółce zaczęła pojawiać się duża liczba komunikatów wymagających
zatwierdzenia i opiniowania z powodu niezgodności miejsc dostawy gazu (adresu Punktu
Wyjścia, tzw. PoD) z adresem fizycznym. Także pojemność numeracji stosowanej dla PoD okazała
się ograniczona. Ponadto konsolidacja systemów IT w firmowym systemie SAP sprawiła, że
zoptymalizowanie standardów wymiany informacji oraz automatyzacji i usprawnienia procesów
rynkowych stało się konieczne. W związku z migracją poszczególnych obszarów taryfowych do
centralnego systemu rozliczenia i obsługi odbiorców, PSG zdecydowała zmienić sposób numeracji
PoD na zgodną ze standardem systemu GS1.
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Rozwiązanie
W dniu 1 lipca 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) rozpoczęła zmianę numeracji
wszystkich PoD na Globalny Numer Relacji Usługowej (ang. Global Service Relation Number: GSRN).
Nowy identyfikator składa się z 18 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy PSG, numeru relacji
usługowej oraz cyfry kontrolnej. Stanowi on unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla
usługodawcy do przechowywania danych związanych
z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy. W ramach tego projektu wypracowano
zasady kodyfikacji punktów wyjścia PoD oparte na uproszczonej kodyfikacji EDIFACT, z zastosowaniem
numeru PoD posiadającego cyfrę kontrolną.

Nowe numery POD

Stare numery POD

590365500000040124

PL0030004012

590365500000064946

PL0030006494

590365500000073061

PL0030007306

590365500000077380

PL0030007738

590365500000191819

PL0030019181

590365500000218769

PL0030021876

Korzyści
Zmiana numeracji PoD na zgodną ze standardem systemu GS1 od czerwca 2020 roku zunifikowała
system identyfikacji PoD. Standaryzacja i unifikacja numeracji w centralnym systemie SAP zapewnia
dużą pojemność numeracji.
„Dzięki wprowadzeniu numeracji GS1 został zunifikowany system identyfikacji PoD, który ułatwia
obsługę procesów biznesowych PSG. Wprowadzona cyfra kontrolna umożliwia walidację numeru PoD
w systemie informatycznym już na etapie wprowadzania komunikatów przez Sprzedawców Paliwa
Gazowego, co przełożyło się na eliminację błędów oraz pomyłek w tym procesie” - mówi Przemysław
Szymczuk, odpowiedzialny za wdrożenie w PGS.
Dzięki standardom GS1 pracownicy PSG są mniej obciążeni obsługą komunikacji i zatwierdzaniem
merytorycznym. Automatyczna weryfikacja poprawności cyfry kontrolnej PoD w systemach podmiotów
zlecających usługę dystrybucji (ZUD) wyeliminowała konieczność żmudnego sprawdzania danych
adresowych. Uproszczona metoda weryfikacji poprawności numeru PoD sprawiła, że można ją
przeprowadzać bezpośrednio w miejscu wprowadzania danych (nie tylko w systemie sprzedawcy,
ale również na portalu eBOK).
Wprowadzenie cyfry kontrolnej skróciło liczbę walidacji w komunikatach EDIFACT. Czas przetwarzania
komunikatów EDIFACT skrócił się, a niektóre procesy związane z obsługą komunikacji rynkowej, np.
opiniowanie PZD, zostało zautomatyzowane. Wprowadzenie identyfikacji w oparciu o system GS1
zwiększyło możliwość integracji systemów IT, co oznacza większą niezawodność i mniejsze nakłady.
„Dzięki wprowadzeniu numeracji GS1 oraz ujednoliceniu systemu identyfikacji PoD udało się
usprawnić obsługę procesów biznesowych PSG” – mówi Mariola Bukowska-Jarosz, dyrektor programu
CIS, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

GS1 - międzynarodowa organizacja non-profit, działająca w 150 krajach, od początku
istnienia wspiera handel. W tym celu wdrożyła standardowy kod kreskowy znany i używany
dziś na całym świecie, uznany przez BBC za jedną z 50 rzeczy, które w największym stopniu
przyczyniły się do powstania nowoczesnej gospodarki. Standardy GS1 pomagają firmom
identyfikować, gromadzić i współdzielić informacje o produktach. Współcześni konsumenci
żądają szybkiej, dokładnej i kompletnej informacji na temat towarów, którą mogą uzyskać
dzięki dostępowi do systemów identyfikowalności (z ang. traceability). Dzięki systemowi
GS1 partnerzy handlowi mogą łatwo współpracować i udostępniać informacje na temat
widoczności w całym łańcuchu dostaw.
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