Globalny Język Biznesu

Globalny Numer Lokalizacyjny
Wiarygodny identyfikator dla lokalizacji
Czym jest GLN i do czego
służy?
Numer GLN, czyli Globalny Numer
Lokalizacyjny (ang. Global Location
Number) służy do identyfikacji
fizycznych lokalizacji (np. magazynów)
oraz jednostek prawnych – firm
i organizacji (np. działów
w przedsiębiorstwie).
Numer ten identyfikuje dowolną
lokalizację w każdym miejscu na świecie
w jednoznaczny sposób. Najczęściej
wykorzystywany jest przez firmy
do elektronicznej wymiany dokumentów
– EDI, do kodowania dostawcy
lub odbiorcy, na etykietach logistycznych
oraz do identyfikacji miejsc dostawy
lub składowania.

Czy wiesz, że…
Numer GLN ma każdy
Uczestnik Systemu
GS1 w Polsce.
Stosowanie numerów
GLN uwiarygadnia
partnerów
w łańcuchu dostaw.

Struktura numeru GLN
GLN składa się z 13 cyfr i jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy, numeru
szczegółowej lokalizacji i cyfry kontrolnej. Stosowanie GLN eliminuje konieczność
utrzymywania skomplikowanego systemu numeracji własnych lokalizacji.
Przykładowy numer GLN to: 5901234560009.
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Do czego można
wykorzystać numer GLN

Korzyści wynikające ze
stosowania numeru GLN

Globalny Numer Lokalizacyjny służy jako

•

precyzyjna identyfikowalność

klucz dostępu do danych o partnerze

podmiotów gospodarczych

handlowym lub lokalizacji, takich jak:

i punktów odbioru lub dostaw,

adres fizyczny, rodzaj miejsca lokalizacji,

•

usprawnienie elektronicznej

dane teleadresowe, numery REGON,

komunikacji z partnerami

NIP. Każda firma może tworzyć numery

biznesowymi,

GLN, wykorzystując do tego celu prefiks
GS1 firmy, ten sam, który służy do

•

i skrócenie czasu przy organizacji

kodowania produktów, lub wnioskować

procesów transportowych,

o przydzielenie pojedynczego numeru
GLN.

ograniczenie liczby błędów

•

ułatwienie procesów śledzenia
statusów zleceń.

Co to jest GlobLOC?
GlobLOC to narzędzie stworzone
przez GS1 Polska dające dostęp do
wiarygodnej informacji o lokalizacjach
fizycznych wskazanych przez Uczestników
Systemu GS1 w Polsce. Dane w bazie
GlobLOC są aktualizowane na bieżąco.
Każdy zarejestrowany użytkownik może

Jakie dane gromadzimy
w GlobLOC?
• numer GLN
• koordynaty geograficzne
• adres
• dodatkowy opis
lokalizacji

wprowadzać aktualizację, np. dodać opis
lokalizacji, dodać nowy adres czy nazwę,
co wspiera wiarygodność bazy, jak i jej
użyteczność. Obecnie mamy ponad 30

GlobLOC dostępny
jest pod adresem:
https://globloc.pl/

tysięcy zidentyfikowanych lokalizacji.

GlobLOC umożliwia
• potwierdzenie poprawności danych adresowych
• znalezienie i weryfikację numeru GLN lokalizacji fizycznej
• pobranie zestawu danych dla jednej lub wielu lokalizacji
Warto wiedzieć: Użytkownicy w ramach pilotażu zgodnie potwierdzili,
że rozwiązanie GlobLOC jest praktyczne i uzasadnione do wykorzystania
w działalności biznesowej.

Masz pytania lub potrzebujesz więcej
informacji?
Skontaktuj się z naszym wsparciem ds.
GlobLOC:
T +48 61 62 81 590
E biuro@gs1pl.org

O GS1
GS1 - międzynarodowa organizacja not-for-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.

GS1 Polska
ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
biuro@gs1pl.org
+48 61 62 81 590
www.gs1pl.org

