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1. Co to jest GS1?
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ORGANIZACJA NA ŚWIECIE I W POLSCE

1.1. Organizacja na świecie i w Polsce
GS1 to międzynarodowy system standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych oraz
rozwiązań biznesowych, które są inicjowane przez przedsiębiorców z całego świata. Od
czasu powstania, tj. od 1973 r., standardy są nieprzerwanie rozwijane. System standardów
GS1 opracowano w taki sposób, aby podmioty mogły go stosować w celu usprawnienia
operacji w łańcuchach dostaw bez względu na branżę, w której działają.
Jesteśmy międzynarodową organizacją non-for-profit. GS1 jest stowarzyszeniem niezależnych organizacji krajowych, z siedzibą w Brukseli (Belgia) i w Princeton (USA),
działającym zarówno lokalnie, jak i globalnie. Rolą 112 organizacji krajowych jest odpowiedzialne administrowanie i aktywne wdrażanie standardów. Wszyscy Uczestnicy
Systemu GS1 są wspierani przez swoje krajowe organizacje, które doradzają, organizują szkolenia oraz informują, w jaki sposób usprawniać procesy, wykorzystując rozwiązania GS1. Na poziomie krajowym inicjowane są fora współpracy umożliwiające
budowanie relacji między użytkownikami, aktywny udział w tworzeniu standardów
dopasowanych do potrzeb praktyków oraz wymianę cennych doświadczeń.
GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w Polsce, wspierając Uczestników we wprowadzaniu standardów. Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce upoważnioną do przyjmowania firm
z Polski oraz UE do Systemu GS1 oraz nadającą uprawnienia do stosowania kodów GS1.
Inicjujemy działania krajowe, pracując według globalnych standardów. Oprócz współpracy na poziomie międzynarodowym, przede wszystkim współdziałamy z firmami
krajowymi – obecnymi i przyszłymi Uczestnikami Systemu GS1, a także organizacjami
branżowymi zajmującymi się usprawnianiem procesów i wdrażaniem nowych technologii
w biznesie. Działaniami organizacji GS1 Polska kieruje Rada GS1 Polska, w skład której
wchodzą przedstawiciele firm Uczestników Systemu GS1 w Polsce.
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ZBIÓR STANDARDÓW I ROZWIĄZAŃ

1.2. Zbiór standardów i rozwiązań
GS1 to międzynarodowy system standardów i rozwiązań biznesowych,
tworzonych z inicjatywy i z udziałem przedsiębiorstw.
Standardy GS1 stanowią uzgodnione zasady i wytyczne, które w jednolity sposób
są stosowane przez organizacje, w celu usprawnienia operacji w łańcuchach dostaw,
w wielu branżach. Tworzą zbiór wielobranżowych rozwiązań i narzędzi identyfikacyjnych i komunikacyjnych, wdrażanych w łańcuchach dostaw. Standardy GS1 pomagają
usprawnić transakcje, ułatwiają koordynację prac i zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów.
Ze standardów GS1 mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, wojsko, detaliści, przewoźnicy, dostawcy sprzętu i oprogramowania, placówki ochrony zdrowia. Wśród nich są 2 miliony firm na świecie, w tym ponad 23 tysiące w Polsce.
System GS1 składa się 3 grup standardów:
•

standardy identyfikacyjne,

•

standardowe nośniki danych: kody kreskowe i znaczniki radiowe,

•

standardy GS1 dla wymiany i współdzielenia danych.

identyfikacja

gromadzenie

System GS1
standardy komunikacyjne
i identyfikacyjne

współdzielenie

rozwiązania
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2. Identyfikacja
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GTIN – GLOBALNY NUMER JEDNOSTKI HANDLOWEJ

2.1. G
 TIN – Globalny Numer Jednostki
Handlowej (ang. Global Trade Item Number)
Numer GTIN służy do unikalnej identyfikacji produktów i usług, tzw. jednostek
handlowych na całym świecie.
Numer GTIN można przedstawić w różnych symbolikach kodów kreskowych GS1.
GTIN zapewnia jednoznaczną identyfikację dowolnej jednostki handlowej. Może nią być
jakikolwiek obiekt (produkt lub usługa), który może być wyceniany, zamawiany lub fakturowany w dowolnym punkcie łańcucha dostaw.
Dzięki numerowi GTIN jednostkę handlową można wyszukać w bazie danych, np. w celu
ustalenia ceny, ewidencji sprzedaży, potwierdzenia dostawy lub zidentyfikowania
zamówienia w całym łańcuchu dostaw.
Numer GTIN może składać się z: 8, 12, 13 lub 14 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1
firmy*, numeru produktu i cyfry kontrolnej.

numery GTIN

PREFIKS
GS1 POLSKA

PREFIKS
GS1 FIRMY

CYFRA
KONTROLNA

NUMER
PRODUKTU

* Dla firm zarejestrowanych w Polsce ten numer zaczyna się zawsze od 590.
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GLN – GLOBALNY NUMER LOKALIZACYJNY

2.2. G
 LN – Globalny Numer Lokalizacyjny
(ang. Global Location Number)
Numer GLN służy do identyfikacji fizycznych lokalizacji (np. magazynów,
regałów, półek w sklepie) 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.
Globalny Numer Lokalizacyjny służy jako klucz dostępu do danych o partnerze handlowym lub lokalizacji, takich jak: adres fizyczny, rodzaj miejsca lokalizacji, dane teleadresowe, numery REGON, NIP.
Każda firma może tworzyć numery GLN, wykorzystując do tego celu prefiks GS1
firmy, ten sam, który służy do kodowania produktów, lub wnioskować o przydzielenie
pojedynczego 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.

Globalny Numer Lokalizacyjny

GLN
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SSCC – SERYJNY NUMER JEDNOSTKI LOGISTYCZNEJ

2.3. S
 SCC – Seryjny Numer Jednostki
Logistycznej (ang. Serial Shipping Container
Code)
SSCC jest unikalnym w skali świata 18-cyfrowym numerem jednostki
logistycznej.
Numer SSCC umożliwia śledzenie pojedynczych jednostek logistycznych (palet, pudeł,
paczek z zawartością), dzięki czemu jest korzystnym rozwiązaniem przy monitorowaniu zamówień i dostaw oraz przy automatycznym odbiorze towarów.
Seryjny Numer Jednostki Logistycznej – SSCC jest unikalnym w skali świata 18-cyfrowym numerem jednostki logistycznej.
Numer SSCC to najczęściej stosowany identyfikator jednostki logistycznej, tzw. tablica
rejestracyjna. Składa się z 18 cyfr i jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy, indywidualnego numeru jednostki logistycznej i cyfry kontrolnej.
Numer SSCC umieszcza się na etykiecie logistycznej GS1 oraz w dokumentach EDI, np.
w awizo dostawy.
SSCC przydziela firma tworząca daną jednostkę logistyczną. Najczęściej przedstawia
się go w kodzie GS1-128.

numer

SSCC
jest rekomendowanym
standardem do oznaczania
międzynarodowych
przesyłek paczkowych
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GRAI – GLOBALNY IDENTYFIKATOR ZASOBU ZWROTNEGO

2.4. G
 RAI – Globalny Identyfikator
Zasobu Zwrotnego (ang. Global
Returnable Asset Identifier)
Numer GRAI używa się do identyfikacji i śledzenia zasobów zwrotnych, takich jak opakowania i urządzenia transportowe, nadające się do ponownego
wykorzystania.
Mogą nimi być np.: palety, skrzynie, kegi, które są używane, a następnie zwracane
do ponownego wykorzystania. GRAI identyfikuje, w unikalny sposób, klasę zasobów
zwrotnych lub każdy pojedynczy zasób zwrotny.
Numer GRAI jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy, indywidualnego numeru rodzaju
zasobu, cyfry kontrolnej i indywidualnego oznaczenia zasobu.
Numer GRAI może także wspierać system wynajmu, w ramach którego współpracują
dwie lub więcej firm, ponieważ pozwala przedsiębiorstwom na łatwe wprowadzanie
zasobów do ewidencji i ich zdejmowanie z rejestrów.
Numer GRAI można przedstawić w kodzie GS1-128, np. na etykiecie o zwiększonej odporności na zniszczenie lub wytrawić w metalu w kodzie GS1 DataMatrix.

GRAI

Globalny Identyfikator
Zasobów Zwrotnych
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GIAI – GLOBALNY IDENTYFIKATOR ZASOBU INDYWIDUALNEGO

2.5. G
 IAI – Globalny Identyfikator
Zasobu Indywidualnego (ang. Global
Individual Asset Identifier)
Numer GIAI służy do identyfikacji zasobów, takich jak środki trwałe o dowolnej wartości w przedsiębiorstwie, które wymagają jednoznacznej identyfikacji.
Mogą nimi być np.: komputery, biurka, maszyny, pojazdy lub ich części składowe. Posiadanie unikatowego identyfikatora przez każde z tych zasobów zapewnia przedsiębiorstwu możliwość ich identyfikacji, śledzenia i zarządzania w całym cyklu życia.
GIAI pozwala na:
•

szybkie odnalezienie zasobów w bazie danych w celu zewidencjonowania ich
wykorzystania, lokalizacji lub stanu (np. w przypadku inwentaryzacji aktywów),

•

zarejestrowanie nowej wersji oprogramowania lub przypisania użytkownika/
lokalizacji do danego aktywa.

Numer GIAI jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy i indywidualnego oznaczenia zasobu.
Indywidualne oznaczenie zasobu jest alfanumeryczne. Jego struktura pozostaje w gestii firmy przydzielającej ten ciąg znaków.
Identyfikator GIAI można przedstawić w kodzie GS1-128, np. na etykiecie o zwiększonej odporności na zniszczenie lub wytrawić w metalu w kodzie GS1 DataMatrix.

GIAI

Globalny Identyfikator
Zasobów Indywidualnych

Szybka identyfikacja
i lokalizacja
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GSRN – GLOBALNY NUMER RELACJI USŁUGOWEJ

2.6. G
 SRN – Globalny Numer Relacji
Usługowej (ang. Global Service Relation
Number)
Numer GSRN służy do identyfikacji relacji zachodzących pomiędzy organizacją oferującą usługi a jej klientem.
Numer ten może być stosowany do identyfikowania usługobiorcy w kontekście relacji
usługowej. Stanowi unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy
do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz
usługobiorcy. GSRN jest kluczem dostępu do informacji przechowywanych w systemach
komputerowych lub informacji referencyjnych, przesyłanych za pośrednictwem EDI.
Identyfikator składa się z 18 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy, numeru relacji
usługowej oraz cyfry kontrolnej.
Przykładowe zastosowania:
•

identyfikowanie relacji usługowych pomiędzy administracją szpitala a personelem (lekarzami, pielęgniarkami),

•

usługi serwisowe (komputery, AGD),

•

programy lojalnościowe wymagające określenia relacji usługowej pomiędzy
programem lojalnościowym, a jego świadczeniodawcą (np. firmą świadczącą
sprzedaż w zależności od użytych punktów lojalnościowych),

•

członkostwo w klubach (korzystanie z oferowanych usług lub urządzeń).

Numer GSRN przedstawia się w kodach GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR bądź symbolice EPC/RFID.

GSRN

Globalny Numer Relacji
Usługowej GS1

dane związane
z usługą

klucz dostępu
do informacji
przechowywanych
w systemach
komputerowych
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GSIN – GLOBALNY NUMER IDENTYFIKACJI WYSYŁKI

2.7. G
 SIN – Globalny Numer Identyfikacji
Wysyłki (ang. Global Shippment Identification Number)

Numer GSIN jest identyfikatorem nadawanym przez nadawcę ładunku
na zgrupowane jednostki przeznaczone do transportu.
Może być stosowany przez wszystkich partnerów w łańcuchu transportowym jako
numer referencyjny, np. w komunikatach EDI, jako odnośnik wysyłki i/lub numeru listu
przewozowego nadawcy ładunku.
Światowa Organizacja Ceł (WCO) zarekomendowała numer GSIN jako identyfikator
właściwy do przedstawiania oznaczenia, tzw. Unikalnego Listu Przewozowego - UCR.
Tym samym numer GSIN, jako globalny numer identyfikacyjny zgrupowania jednostek
transportowych w handlu (wysyłki), całkowicie spełnia potrzeby organizacji celnych.
Numer GSIN składa się z 17 cyfr i zbudowany jest z prefiksu GS1 firmy, indywidualnego
oznaczenia przesyłki i cyfry kontrolnej.

Globalny Numer
Identyfikacji Wysyłki

GSIN
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GINC – GLOBALNY IDENTYFIKATOR PRZESYŁKI

2.8. G
 INC – Globalny Identyfikator
Przesyłki (ang. Global Identification Number
for Consignment)
Numer GINC jest oznaczeniem nadawanym przez przewoźnika na zgrupowane
jednostki przeznaczone do transportu.
Przesyłka może zawierać jedną lub kilka jednostek logistycznych. Nie jest wymagane,
aby jednostki te były ze sobą połączone. Globalny Identyfikator Przesyłki identyfikuje
logiczne zgrupowanie jednostek. Indywidualne jednostki logistyczne identyfikowane
są za pomocą numeru SSCC.
GINC może być stosowany przez wszystkich partnerów w łańcuchu transportowym
jako odnośnik do komunikatów EDI związanych z przesyłką i/lub numerem listu przewozowego nadawcy przesyłki. Identyfikator może służyć do zakodowania numeru
listu przewozowego.
GINC może mieć do 30 znaków i składa się z prefiksu GS1 firmy oraz indywidualnego
oznaczenia przesyłek.
Numer GINC przedstawia się w kodzie kreskowym GS1-128.

GINC
Globalny
Identyfikator
Przesyłki
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IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ

2.9. Identyfikatory Zastosowań
(ang. AI – Application Identifiers)
Identyfikatory Zastosowań to 2- lub 3-cyfrowe oznaczenia, które identyfikują
znaczenie zakodowanych po nich danych.
Identyfikatory Zastosowań (IZ) najczęściej stosuje się na etykietach logistycznych lub
w kodach na opakowaniach zbiorczych. Służą do zakodowania wszystkich globalnych
identyfikatorów GS1 oraz dodatkowych informacji o towarze lub innych obiektach
w kodzie kreskowym.
Dzięki ich wykorzystaniu w jednym kodzie kreskowym można np. zakodować numer
SSCC, który identyfikuje jednostkę logistyczną oraz jej dane uzupełniające, takie jak
zawartość czy miary logistyczne.
Identyfikatory Zastosowań mogą być przedstawione w kodach kreskowych GS1 lub
znacznikach radiowych RFID (Radio Frequency Identification).

GTIN

LICZBA

(02)05901345606153(37)90

NAJLEPSZE DO

NR PARTII

(15)201201(10)ABCD1234

SSCC

(00)059023456000000011
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3. Gromadzenie danych
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KODY KRESKOWE EAN/UPC

3.1. Kody kreskowe EAN/UPC
Kody kreskowe EAN/UPC są najbardziej popularnymi nośnikami danych GS1,
stosowanymi od początku funkcjonowania Systemu GS1.
Kody te stosuje się dla jednostek handlowych skanowanych w dowolnych punktach
sprzedaży detalicznej. Są one uznawane za szybkie i sprawne nośniki danych, wykorzystywane podczas skanowania dużej liczby produktów, np. w kasach supermarketów.
Niezwykle ważną zaletą kodów kreskowych EAN/UPC jest możliwość skanowania ich
w dowolnym kierunku.
Podstawowe rodzaje kodów kreskowych EAN/UPC:
•

EAN-13, w którym najczęściej zakodowany jest numer GTIN-13,

•

EAN-8, w którym kodowany jest numer GTIN-8 (dla produktów o małej
powierzchni zadruku),

•

UPC-E i UPC-A, w których koduje się numer GTIN-12 stosowany wyłącznie na
rynku amerykańskim i kanadyjskim.

Każdy z wymienionych typów kodów kreskowych jest wykorzystywany do zakodowania numeru GTIN, który umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu.

Kody kreskowe

EAN/UPC
Codziennie na świecie
skanowanych jest
6 miliardów produktów
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GS1 DATABAR

3.2. GS1 DataBar
Kody GS1 DataBar pozwalają na zakodowanie, oprócz numeru GTIN, dodatkowych danych w postaci jednego symbolu.
Danymi mogą być:
•

masa towaru o zmiennej ilości,

•

numer seryjny,

•

oznaczenie partii produkcyjnej,

•

data ważności.

Znakowanie kodem GS1 DataBar może być stosowane wyłącznie po uzgodnieniu
z odbiorcą detalicznym, który posiada infrastrukturę informatyczną do odczytu
tego typu oznaczeń kodowych. Użycie GS1 DataBar jest szczególnie przydatne przy
znakowaniu towarów o zmiennej masie w opakowaniach detalicznych (przechodzących
przez kasę).
Zalety kodu GS1 DataBar:
•

duża pojemność informacyjna - kod kreskowy GS1 DataBar pozwala na przedstawienie większej ilości informacji (na podobnej powierzchni) niż kody kreskowe z rodziny EAN/UPC,

•

możliwość zakodowania ponad 100 różnych rodzajów informacji w postaci
jednego symbolu, na bardzo małej powierzchni,

•

odczytywanie przez te same czytniki co liniowe kody kreskowe.

Większa ilość informacji

GS1

DataBar

NUMER SERYJNY

MASA TOWARU

DATA WA
ŻN

OŚCI

OZNACZENIE PARTII
PRODUKCYJNEJ
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KOD KRESKOWY ITF-14

3.3. Kod kreskowy ITF-14
Kod kreskowy ITF-14 to nośnik danych stosowany wyłącznie do znakowania
opakowań niedetalicznych.
Kod ITF-14 pozwala na zidentyfikowanie opakowań zbiorczych produktów w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w handlu hurtowym. Kody te nie są czytane przez
skanery przy kasach w detalicznych punktach sprzedaży. ITF-14 zalecany jest głównie
przy bezpośrednim wydruku na tekturze, z którego jest wykonane opakowanie. Można
go drukować bezpośrednio na kartonie. Posiada dużą tolerancję wydruku, wynikającą
z występowania w tym kodzie kresek tylko o dwóch szerokościach oraz ze względu na
odczyt przy stosunkowo małym kontraście symbolu.
Cechy kodu ITF-14:
•
•

jest stosowany do znakowania opakowań zbiorczych,
jest używany w handlu hurtowym, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych do śledzenia przepływu produktów i do zarządzania zapasami,

•

może być drukowany bezpośrednio na kartonie.

KOD kreskowy

ITF-14
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opakowania
zbiorcze

KOD GS1–128

3.4. Kod GS1-128
Kod kreskowy GS1-128 to nośnik danych, służący do przedstawienia dużej
liczby informacji na etykiecie.
Stosuje się go do kodowania: numerów partii produkcyjnej, daty produkcji, masy towaru, daty ważności, wymiarów, numerów seryjnych itp.
Cechy kodu GS1-128:
•

używa się go najczęściej na etykiecie logistycznej GS1 do kodowania jednostek
logistycznych, np. towaru na palecie lub znakowania zasobów zwrotnych czy
indywidualnych lokalizacji fizycznych,

•

gwarantuje zakodowanie dużej ilości danych na mniejszej powierzchni,

•

każda informacja biznesowa poprzedzona jest Identyfikatorem Zastosowania
GS1 przedstawionym w kodzie kreskowym w nawiasach,

•

nie może być stosowany do identyfikacji towarów przechodzących przez detaliczne punkty sprzedaży,

•

doskonale sprawdza się w magazynowaniu i transporcie.

GS1-128
KOD kreskowy
etykieta logistyczna

masa towaru
data produkcji
data ważności
różne wymiary
numer seryjny

więcej
informacji
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KOD GS1 DATAMATRIX

3.5. Kod GS1 DataMatrix
GS1 DataMatrix jest kodem dwuwymiarowym, pozwalającym na zakodowanie wielu informacji na niewielkiej powierzchni.
Symbolika jest złożona z kwadratowych modułów umieszczonych w granicach
charakterystycznego wzoru wyszukiwania. Kod ten jest najczęściej używany na
małych przedmiotach, takich jak układy scalone. Kod DataMatrix stosowany jest także
do oznaczania narzędzi chirurgicznych, części samochodowych i lotniczych, części
w przemyśle elektronicznym*. Jest także stosowany na materiałach promocyjnych do
podania adresu internetowego. Nie jest przeznaczony do wykorzystania w detalicznych
punktach sprzedaży (wyjątkiem są apteki).
Zazwyczaj koduje się ok. 50 znaków na powierzchni 20–30 mm2. Ograniczeniem jest
stosunkowo niska prędkość czytania kodu i wymagania sprzętowe – czytają go wyłącznie skanery obrazu dwuwymiarowego lub systemy wizyjne.
Cechy kodu GS1 DataMatrix:
•

jest nieusuwalny, sprawdza się w trudnych warunkach, które nie pozwalają na
znakowanie tradycyjnym kodem kreskowym,

•

oferuje możliwość zamieszczenia kodu bezpośrednio na produktach lub komponentach,

•

zawiera wiele cennych informacji dotyczących leków, takich jak np. numer partii,

•

dane w kodzie GS1 DataMatrix są kodowane w postaci słów kodowych.

GS1 DataMatrix
DA
W TA
AŻ
NO
Ś

otwiera nowe możliwości
w zakresie poprawy
bezpieczeństwa pacjenta.

CI

SEKTOR
ochrony
zdrowia

* Od 9 lutego 2019 r. na opakowaniach jednostkowych leków na receptę.
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KOD GS1 QR

3.6. Kod GS1 QR
Kod GS1 QR to nośnik danych, który pozwala na zakodowanie znaków
należących do wielu rodzajów alfabetów, m.in.: arabskiego, greckiego,
hebrajskiego, japońskiego, cyrylicy, jak również innych symboli określonych
przez użytkownika (np. polskich znaków).
Określenie QR pochodzi od angielskiego Quick Response, co oddaje intencję twórcy
kodu*, który mógłby być czytany z dużą prędkością. Symbole są łatwo rozpoznawalne
przez 3 charakterystyczne kwadraty, tzw. wzory wyszukiwania w rogach kodu, które
służą do właściwego pozycjonowania kodu w czasie skanowania. Symbole QR są odczytywane przez skanery obrazu dwuwymiarowego lub systemy wizyjne. Dane zapisane w tym kodzie są rozpoznawane z łatwością przez odpowiednio oprogramowane
urządzenia przenośne - telefony komórkowe czy tablety. Kod GS1 QR nie jest przeznaczony do stosowania w detalicznych punktach sprzedaży.
Cechy kodu QR:
•

jest kodem matrycowym,

•

jest dwuwymiarową symboliką złożoną z kwadratowych modułów,

•

może zakodować aż do 4296 znaków alfanumerycznych lub 7089 cyfr lub 1817
znaków Kanji.

strony

WWW

zdjęcia

GS1

QR

symbole

Informacje

*Kod QR został opracowany w 1994 r. przez japońską firmę DENSO-Wave w celu kodowania w nim
znaków Kanji (znaki alfabetu japońskiego).
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ZNACZNIKI (TAGI) EPC/RFID

3.7. Znaczniki

(tagi) EPC/RFID

(ang. Electronic Product Code/Radio-Frequency
Identification)

Znaczniki (tagi) EPC/RFID to nośniki danych, które wykorzystują technologię
identyfikacji za pomocą fal elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych do kodowania danych wg zasad GS1.
Indywidualny numer towaru zapisany w znaczniku EPC/RFID nosi często nazwę Elektronicznego Kodu Produktu EPC i umożliwia unikalną identyfikację każdego produktu/
obiektu przemieszczanego w łańcuchu dostaw.
Zalety znaczników (tagów) EPC/RFID:
•

grupowe rejestrowanie danych, np. cały koszyk z zakupami w supermarkecie
może zostać zarejestrowany bez potrzeby ręcznego przesuwania każdego produktu nad skanerem (znacznik nie musi znajdować się w polu widzenia czytnika),

•

zwiększenie szybkości operacji związanych z przyjęciem i wydaniem towarów – znaczniki RFID mogą być odczytywane nawet do kilkuset sztuk w ciągu
sekundy bez konieczności bezpośredniego zbliżania czytnika,

•

inwentaryzacja w czasie rzeczywistym,

•

możliwość szybkiego ustalenia dokładnej lokalizacji produktu (np. w magazynie),

•

zabezpieczenie przed podrabianiem produktu, dzięki indywidualnej identyfikacji,

•

zmniejszenie liczby błędów związanych z realizacją zamówień.

Tagi

EPC/RFID
1.

6.

identyfikacja
FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
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za pomocą

2.

3.

7.

4.

8.

5.

9.

4. Współdzielenie danych
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EDI - ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH

4.1. EDI – Elektroniczna wymiana danych
(ang. Electronic Data Interchange)

EDI to elektroniczna wymiana standardowo sformatowanych dokumentów
handlowych między systemami informatycznymi partnerów handlowych przy
minimalnej interwencji człowieka z wykorzystaniem dostępnych standardów
i środków elektronicznych.
Wymieniane dokumenty muszą być zgodne z ustalonym standardem, posiadać
zdefiniowaną strukturę i zawartość transmitowanych danych. Wśród komunikatów
standardowych można wyróżnić cztery podstawowe grupy: transakcyjne, informacyjne,
komunikaty transportowe, finansowe. W Polsce najczęściej wymienianymi dokumentami
w ramach EDI są: elektroniczne zamówienie i elektroniczna faktura.
Cechy standardów:
•

standard GS1 EANCOM® zawiera kompletny zbiór komunikatów (np. zamówienie, faktura, awizo wysyłki, instrukcja transportowa itp.) do stosowania w wielu
obszarach krajowej i międzynarodowej wymiany handlowej w transporcie,

•

standardy GS1 XML zawierają te same elementy danych, mają tę samą treść co
GS1 EANCOM®, stanowią jednak propozycję dla odbiorców, którzy dotąd nie
wdrożyli klasycznego rozwiązania EDI.

W Polsce uzgadnianiem i ujednolicaniem komunikatów EDI stosowanych w transakcjach
handlowych między dostawcami a sieciami handlowymi zajmuje się Grupa ds. EDI.

Umożliwia eliminację dokumentów
papierowych zwiększając efektywność
wszystkich działań związanych
z handlem
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EDI tworzy

pomost, który łączy
bezpośrednio systemy
informatyczne współpracujących
ze sobą firm

GDSN - GLOBALNA SIEĆ SYNCHRONIZACJI DANYCH

4.2. G
 DSN – Globalna Sieć Synchronizacji
Danych (ang. Global Data Synchronisation
Network)

Sieć GDSN to międzynarodowa sieć współpracujących ze sobą katalogów
elektronicznych, umożliwiająca współdzielenie danych produktowych.
Katalogi danych, certyfikowane w ramach GDSN, są bazami danych zawierającymi
ustandaryzowane informacje o jednostkach handlowych. Pełnią one funkcję źródła
danych zarówno dla ich właścicieli (producentów / dostawców), jak i dla odbiorców –
sieci handlowych, hurtowni, sklepów internetowych. Operatorami katalogów są najczęściej dostawcy rozwiązań informatycznych.
Zalety GDSN:
•

gwarantuje odbiorcom danych (sieciom i hurtowniom) wiarygodny, pojedynczy
punkt dostępu do informacji o produktach od różnych producentów i dostawców,

•

eliminuje podstawowe błędy powstające przy wprowadzaniu danych,

•

skraca czas pomiędzy publikacją a dostępnością produktu,

•

znacząco wpływa na zmniejszenie zwrotów towaru w wyniku błędnych danych,

•

zapewnia synchronizowanie aktualnych i kompletnych danych produktowych,

•

gwarantuje sprawne zarządzanie danymi w różnych kanałach sprzedaży.

bieżący dostęp
do jednego źródła aktualnych,
kompletnych i pełnych
danych o produktach

Sieć

GDSN
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EPCIS

4.3. E
 PCIS

(ang. Electronic Product Code Infor-

mation Services)
EPCIS to zbiór standardów do wymiany informacji związanych ze zdarzeniami
w łańcuchu dostaw.
EPCIS umożliwia budowę serwisu informacyjnego w internecie, zapewniającego partnerom w łańcuchu dostaw udostępnianie i wymianę informacji o zdarzeniach dotyczących ruchu towarów i ładunków, ich zgrupowań, ilości i dat. Informacje o zarejestrowaniu w serwisie EPCIS danego obiektu przyjmują formę „zdarzeń”, które odnoszą się do
poszczególnych działań w łańcuchu dostaw. Zdarzenie EPCIS definiuje np. dla unikalnego obiektu (palety), zidentyfikowanego przy pomocy odczytu tagu radiowego EPC/
RFID, że został on odebrany w określonym centrum dystrybucji (lokalizacja), określonego dnia i o określonej godzinie. Wykorzystanie EPCIS pozwala więc odpowiedzieć
na cztery istotne pytania dotyczące dowolnego produktu, którego identyfikator GS1
został zarejestrowany: Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?
Dzięki EPCIS aplikacje, funkcjonujące w różnych miejscach łańcucha dostaw i dostarczane przez różnych producentów, mogą wymieniać się informacjami o tym, co dzieje
się z transportowanym towarem.

Repozytoria

EPCIS

EPCIS Interfejs
zapytań

odbiorca
producent
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spedytor
operator
transportowy

GS1 SMARTSEARCH

4.4. GS1 SmartSearch
GS1 SmartSearch to rozszerzony standard opisu produktu, przeznaczony dla
twórców stron internetowych.
GS1 SmartSearch wykorzystuje zestaw standardowych znaczników i wytycznych do
opisu danych na stronach internetowych. Treści oznaczone w ten sposób są łatwiej
identyfikowane przez wyszukiwarki. GS1 SmartSearch opiera się na numerze GTIN
(Globalny Numer Jednostki Handlowej), który umożliwia dokładną identyfikację
produktów. GS1 SmartSearch zawiera ponad 300 atrybutów opisujących produkty
z różnych kategorii (m.in.: branżę spożywczą, odzieżową i obuwniczą).
Korzyści GS1 SmartSearch:
•

dla kupujących: zweryfikowanie pochodzenia produktów i ich autentyczności,

•

dla sklepów internetowych: lepsze pozycjonowanie strony sprzedażowej
w wyszukiwarkach (SEO) i większa liczba odwiedzin przekładają się na wyższą
sprzedaż,

•

dla producentów: podkreślenie indywidualnych cech, konkretnych zalet produktów.

GS

1
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5. Rozwiązania
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ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

5.1. Etykieta logistyczna GS1
Etykieta logistyczna GS1 to ustandaryzowana etykieta umieszczana na
dowolnej jednostce logistycznej (np. palecie z towarem), która umożliwia jej
jednoznaczną identyfikację.
Etykieta logistyczna GS1 zawiera informacje zakodowane w kodzie kreskowym
GS1-128 oraz czytelne wzrokowo, opisujące zawartość jednostki logistycznej, a także
inne informacje istotne dla przewoźnika oraz odbiorcy. Jej najważniejszym elementem
jest Seryjny Numer Jednostki Logistycznej SSCC. Etykieta logistyczna GS1 jest obecnie
coraz częściej stosowana na jednostkach logistycznych, szczególnie przez producentów
i dostawców produktów do sieci handlowych.
Korzyści wynikające z wdrożenia etykiety logistycznej GS1:
•

zapewnienie identyfikowalności towaru, możliwość śledzenia jednostek logistycznej od fabryki do odbiorcy,

•

zwiększenie odpowiedzialności dostawców za prawidłowość oznaczenia jednostki logistycznej i zadeklarowanej zawartości,

•

błyskawiczna identyfikacja i automatyczna rejestracja dostarczanych jednostek
logistycznych i zestawienie ich z zamówieniem – skrócenie czasu dostawy,

•

automatyczny odczyt danych dotyczących m.in. zawartości jednostki logistycznej: ilości towaru, daty ważności, oznaczenia partii produkcyjnej,

•

usprawnienie procesu przyjęcia, składowania oraz wydania towaru z magazynu,

•

ułatwienie procesu inwentaryzacji.

Etykieta logistyczna
GS1
Służy jednocześnie
firmom produkcyjnym,
dystrybucyjnym i transportowym
we wszystkich fazach
obrotu towarowego

Pomaga

AUTOMATYZOWAĆ

procesy magazynowe
i dystrybucyjne
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TRACEABILITY / IDENTYFIKOWALNOŚĆ

5.2. Traceability/identyfikowalność
Określenie traceability oznacza zdolność śledzenia (odtworzenia historii)
przepływu dóbr w łańcuchach dostaw, wraz z rejestracją parametrów
identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje.
Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw.
Umowne pojęcie „traceability” wprowadzono po to, aby efektywnie i w łatwy sposób
wycofać z rynku określone partie towaru, co do których występuje podejrzenie, że są
niebezpieczne dla konsumenta. Śledzenie produktów w całym łańcuchu dostaw, wynikające m.in. z troski o zdrowie i życie konsumentów, jest już obowiązkowe dla branży
żywnościowej, kosmetycznej i farmaceutycznej.
Spełnienie tego obowiązku wiąże się z uruchomieniem rozwiązania organizacyjno-technicznego określanego mianem systemu traceability. System taki powinien umożliwiać kompleksowe śledzenie pochodzenia produktu poprzez identyfikację partii
produktu, surowców użytych do jego produkcji, a następnie, indywidualnie, każdego
produktu składającego się na partię w czasie produkcji lub/i dystrybucji do bezpośredniego konsumenta. Nowy globalny standard traceability – GS1 Global Traceability
Standard 2 (GTS 2) zapewnia niezbędne ramy dla interoperacyjności i skalowalności
systemów identyfikowalności, gdzie partnerzy handlowi mogą łatwo współpracować
i udostępniać informacje na temat widoczności w całym łańcuchu dostaw.
Korzyści wynikające z wdrożenia GS1 GTS 2:
•

awaryjne wycofania mogą być realizowane szybciej i bardziej precyzyjnie,

•

pochodzenie żywności i leków może być łatwiej uwierzytelnione,

•

wzrost zaufania konsumenta.
Traceability GS1

PEŁNA
IDENTYFIKOWALNOŚĆ
wiarygodna informacjaw ramach
śledzenia ruchu towarów
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6. Narzędzia i usługi
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MOJEGS1

6.1. MojeGS1
MojeGS1 to elektroniczny katalog, który pozwala na weryfikację poprawności
numerów GTIN i GLN oraz ułatwia zarządzanie posiadanymi pulami numerów.
Katalog oferuje następujące możliwości:
•

prowadzenie rejestru numerów GTIN i GLN wraz z ich atrybutami,

•

zarządzanie numerami GTIN i GLN,

•

obliczanie cyfry kontrolnej dla numerów GTIN, GLN czy SSCC,

•

tworzenie wiarygodnych opisów produktów i lokalizacji,

•

drukowanie etykiet z kodami kreskowymi EAN-13 czy EAN-8,

•

udostępnianie danych o produkcie w internecie.

Dzięki centralizacji danych jeden elektroniczny katalog zastępuje tysiące plików w komputerach firm.
Z katalogu mogą korzystać firmy, które są Uczestnikami Systemu GS1 Polska. Dostęp
do narzędzia jest możliwy poprzez stronę www.gs1pl.org.
Korzyści MojeGS1:
•

wsparcie dla działań marketingowych,

•

zwiększenie widoczności w sieci,

•

wiarygodne dane w internecie,

•

wsparcie sprzedaży oraz możliwość monitorowania opisów produktów i opinii.

Moje

GS1

przeglądanie katalogów

tworzenie opisów produktów

drukowanie etykiet
z kodami kreskowymi

Elektroniczna Platforma
Obsługi Klienta

Udostępnianie danych
o produkcie w internecie
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GDZIE ZNALEŹĆ SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE?

6.2. G
 dzie znaleźć sprzęt
i oprogramowanie?
Rozwiązania informatyczne, sprzęt oraz usługi wspierające wykorzystanie
standardów GS1 w łańcuchach dostaw oferują przedsiębiorstwa biorące
udział w Programie Współpracy z Dostawcami Rozwiązań i posiadające znak
„Zgodny z GS1”.
Są wśród nich:
•
•

producenci aplikacji informatycznych wspierających procesy logistyczne,
dostawcy systemów WMS, ERP i ADC oraz narzędzi do wydruku etykiety logistycznej GS1,

•

dostawcy sprzętu: drukarek, skanerów, terminali, urządzeń ważąco-etykietujących,

•

dostawcy materiałów eksploatacyjnych,

•

drukarnie i zakłady poligraficzne,

•

dostawcy opakowań, palet itp.

W ofercie podmiotów współpracujących z GS1 Polska znajduje się szereg rozwiązań
i usług optymalizujących i automatyzujących procesy biznesowe w obszarach logistyki,
produkcji, handlu i dystrybucji.
Katalog firm jest dostępny na stronie www.gs1pl.org/katalog-dostawcow-rozwiazan

Rozwiązania
informatyczne

sprzęt oraz usługi wspierające
wykorzystanie standardów
GS1
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7. Najważniejsze pytania
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JAK UZYSKAĆ KOD?

7.1. Jak uzyskać kod?
Warunkiem uzyskania i stosowania kodu kreskowego GS1 przez firmę jest
rejestracja w Systemie GS1.
Kod kreskowy GS1 generuje się na podstawie przyznanego wnioskującemu prefiksu
GS1 firmy. W tym celu należy w pierwszej kolejności zapoznać się z regulaminem
uczestnictwa w Systemie GS1, a następnie wypełnić wniosek online oraz dokonać
odpowiedniej wpłaty. GS1 Polska udziela fachowego wsparcia na każdym etapie tego
procesu, tak by wyeliminować wszelkie wątpliwości związane z procedurą uzyskania
prefiksu firmy. Uzyskanie numeru umożliwia wygenerowanie kodu kreskowego GS1. Aby
uzyskać poprawny kod, na stronie katalogu MojeGS1 należy wprowadzić wymagane
atrybuty dla każdego kodowanego produktu.
GS1 Polska prowadzi także regularnie bezpłatne webinaria na temat oznaczania
produktów za pomocą kodów kreskowych GS1.

JAK UZYSKAĆ
KOD?

SYSTEM

GS1
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REJESTRACJA

KIEDY NALEŻY ZMIENIĆ KOD KRESKOWY (NUMER GTIN)?

7.2. K
 iedy należy zmienić kod kreskowy
(numer GTIN)?
Numery GTIN służą do jednoznacznej identyfikacji produktów. W praktyce
oznacza to, że modyfikacja każdej cechy odróżniającej jeden produkt od
drugiego, np. kolor, kształt, rozmiar, smak, gramatura, fason, zapach czy
sposób pakowania, powinna skutkować nadaniem nowego numeru GTIN.
Zmiana kodu kreskowego (numeru GTIN) dla detalicznej jednostki konsumenckiej oraz
dla pozostałych poziomów pakowania, np. kartonów, wymagana jest w następujących
sytuacjach:
•

wprowadzenie nowego produktu,

•

zmiana cech, postaci lub funkcjonalności produktu,

•

zmiana zawartości netto (zwiększenie lub zmniejszenie),

•

zmiana wymiarów lub/i masy brutto opakowania,

•

dodanie lub usunięcie znaku certyfikacji,

•

zmiana marki produktu,

•

sezonowe/promocyjne modyfikacje produktów,

•

zmiana zawartości opakowania zbiorczego lub zgrupowania jednostek
handlowych,

•

tworzenie zestawu predefiniowanego (pakietu dwóch lub więcej produktów
sprzedawanych jako jeden produkt),

•

zmiana deklarowanej ceny na opakowaniu.

W podjęciu decyzji dotyczącej zmiany kodu kreskowego (numeru GTIN) pomocne są
trzy podstawowe wytyczne. Co najmniej jedna z nich musi być spełniona.
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JAK ZNAKOWAĆ OPAKOWANIA ZBIORCZE O STAŁEJ ILOŚCI?

7.3. J
 ak znakować opakowania zbiorcze
o stałej ilości?
To, w jaki sposób można identyfikować opakowanie zbiorcze o stałej ilości,
zależy przede wszystkim od funkcji, jaką ono pełni w łańcuch dostaw, a także
od zakresu informacji, który ma być przedstawiony w kodzie kreskowym.
Jeżeli opakowanie zbiorcze handlowe, np. zgrzewka, zawierająca 6 butelek wody mineralnej jest jednostką konsumencką (dostępną w punktach sprzedaży detalicznej), wówczas powinno być ono identyfikowane (oznaczone) numerem GTIN-13. GTIN zgrzewki
nie może być tym samym numerem co GTIN pojedynczej butelki. Najpopularniejszą
symboliką (nośnikiem danych) dla takich numerów jest EAN-13.
Inna zasada dotyczy opakowania zbiorczego handlowego, np. zgrzewki zawierającej
6 butelek wody mineralnej, która nie jest jednostką konsumencką (nie jest dostępna
w punktach sprzedaży detalicznej) i dodatkowo jest opakowaniem zbiorczym jednorodnym (składa się z tych samych produktów z jednej partii produkcyjnej). Takie opakowanie powinno być identyfikowane odrębnym numerem GTIN-13 lub GTIN-14 budowanym
w oparciu o GTIN-13 produktu jednostkowego (pojedynczej butelki). Najpopularniejszą
symboliką (nośnikiem danych) dla tych numerów są odpowiednio EAN-13 lub ITF-14.
Sposób tworzenia numeru GTIN-14 przedstawia poniższa tabela.
Numer GTIN-13 przypisany dla sztuki

Krok 1: usuń cyfrę kontrolną

Krok 2: dodaj cyfrę wskaźnikową 1-8

Krok 3: oblicz nową cyfrę kontrolną
Numer GTIN-14 dla opakowania zbiorczego
jednorodnego

Jeżeli opakowanie zbiorcze handlowe, np. zgrzewka zawierająca 6 butelek wody mineJeżeli opakowanie zbiorcze handlowe, np. zgrzewka zawierająca 6 butelek wody mineralnej,

ralnej, nie jest
(niedostępna
jest dostępna
punktach
sprzedaży detaniejednostką
jest jednostkąkonsumencką
konsumencką (nie jest
w punktach w
sprzedaży
detalicznej)
i dodatkowo nie jest opakowaniem zbiorczym jednorodnym (zawiera różne rodzaje wody),
licznej) i dodatkowo
nie jest opakowaniem zbiorczym jednorodnym (np. zawiera różne
powinno być identyfikowane odrębnym numerem GTIN-13. Najpopularniejszą symboliką

rodzaje wody),
powinno
identyfikowane
odrębnym
numerem GTIN-13. Najpopular(nośnikiem
danych)być
dla tego
numeru jest EAN-13 lub
ITF-14.
niejszą symboliką
(nośnikiem
danych)
dla tego
numeru
jestoEAN-13
lub
W sytuacji
kiedy istnieje potrzeba
zakodowania
dodatkowych
informacji
produkcie, np.
dataITF-14.
przydatności do spożycia, czy numer serii/partii produkcyjnej, taki zestaw danych należy
przedstawić w symbolice GS1-128 z wykorzystaniem Identyfikatorów Zastosowania.
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Może zdarzyć się sytuacja, że opakowanie zbiorcze pełni również funkcję jednostki
logistycznej. Dla takiego przypadku zaleca się identyfikację tego opakowania numerem SSCC,
a wszystkie dodatkowe informacje powinny być umieszczone na etykiecie logistycznej

JAK KODOWAĆ PRODUKTY O ZMIENNEJ ILOŚCI ?

7.4. J
 ak kodować produkty o zmiennej
ilości?
Towary o zmiennej ilości to rodzaj produktów wytwarzanych w takiej samej
predefiniowanej wersji (typ, wzór, opakowanie), sprzedawane lub zamawiane
w dowolnym punkcie łańcucha dostaw, z których każda sztuka może różnić
się masą/ilością lub ceną.
W przypadku detalicznych produktów spożywczych należą do nich: mięso i wędliny,
wyroby garmażeryjne, ryby i owoce morza, owoce i warzywa, ciasta.
Handel detaliczny:
Opakowania detaliczne można kodować kodem EAN-13 dwoma sposobami:
•

numerami z krajowego katalogu towarów o zmiennej ilości prowadzonego
przez GS1 Polska,

•

przy pomocy numerów wewnętrznych detalisty.

Handel hurtowy:
Opakowania hurtowe oraz pozostałe produkty niedetaliczne, np. materiały zaopatrzeniowe zamawiane w różnych ilościach, oznaczane są numerem GTIN-14 zaczynającym
się od cyfry „9”. Dane o rzeczywistej ilości produktu, w określonej jednostce miary
i z odpowiednią dokładnością, przedstawiane są w kodzie GS1-128 z wykorzystaniem
odpowiednich Identyfikatorów Zastosowania GS1.

Jak kodować produkty
o zmiennej ilości?
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JAK WYDRUKOWAĆ KOD KRESKOWY?

7.5. Jak wydrukować kod kreskowy?
Proces drukowania ma duży wpływ na jakość kodu kreskowego. Nie bez znaczenia
są także wcześniejsze etapy, w tym przygotowanie projektu opakowania oraz
prace związane z opracowaniem i wykonaniem formy drukowej.
Przed wydrukiem kodu kreskowego należy wygenerować jego wzorzec za pomocą
specjalistycznego oprogramowania. W celu zapewnienia wymaganej jakości wydruku
kodu kreskowego EAN warto skorzystać z wzorców kodów kreskowych w plikach EPS,
dostarczanych przez firmy specjalizujące się ich tworzeniu*. Tworząc projekt graficzny
i generując kod, określa się jego podstawowe parametry (współczynnik powiększenia,
barwa).
Do istotnych parametrów decydujących o jakości i czytelności kodu kreskowego, które
należy określić już na etapie projektowania i przygotowania wzorca kodu, należą:
•

wymiary kodu kreskowego i redukcja szerokości kresek,

•

dostosowanie wielkości do rozdzielczości i orientacja ułożenia kresek,

•

marginesy ochronne,

•

kontrast nadruku i umiejscowienie kodu.

Jeżeli kod kreskowy nie jest wkomponowany w szatę graficzną opakowania, produkty
można oznaczyć etykietkami samoprzylepnymi z kodami kreskowymi EAN/UPC.
Można je zamówić w firmach z katalogu dostawców rozwiązań GS1. Weryfikacja kodów
kreskowych GS1 oraz etykiet logistycznych GS1 jest przeprowadzana przez specjalistów
GS1 Polska, zgodnie z międzynarodową procedurą.

Jak wydrukować
kodów kreskowych rocznie.
kod kreskowy?

Każdy Uczestnik Systemu GS1 w Polsce może bezpłatnie zweryfikować dwa wzorce

Wymiary
kodu kreskowego

Redukcja
szerokości kresek

Orientacja
ułożenia kresek

* Katalog tych firm jest dostępny na stronie www.gs1pl.org/katalog-dostawcow-rozwiązan
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JAK UMIEŚCIĆ ETYKIETĘ LOGISTYCZNĄ GS1?

7.6. J
 ak umieścić etykietę logistyczną
GS1?
Umieszczając etykietę logistyczną GS1 na paletowych jednostkach ładunkowych, należy przestrzegać następujących zasad:
•

cały symbol kodu kreskowego musi znajdować się na jednej, najbardziej płaskiej i równej płaszczyźnie,

•

symbol musi być w miejscu łatwo dostępnym do odczytu.

Dla etykiety GS1, zawierającej więcej danych poza numerem SSCC, zalecana jest wielkość A5 (148 mm x 210 mm). Jeżeli etykieta zawiera wyłącznie SSCC, dopuszcza się
format A6 (105 mm x 148 mm). Wysokość etykiety może być zmienna, w zależności od
liczby informacji.
Dla wszystkich rodzajów paletowych jednostek ładunkowych, zawierających grupę
jednostek handlowych, jak i pojedyncze jednostki handlowe (np. lodówka, pralka)
symbole kodów kreskowych powinny być umieszczone na wysokości pomiędzy 400
mm a 800 mm od podstawy jednostki. Dla jednostek, których wysokość jest mniejsza
niż 400 mm symbol kodu powinien być umieszczony najwyżej jak to jest możliwe,
w celu ochrony przed zniszczeniem symbolu. Aby uniknąć uszkodzenia kodu powinien
on znajdować się przynajmniej 50 mm od krawędzi pionowej.
min.
50mm

Lokalizacja etykiety
logistycznej GS1

800mm
max. h

min. h
400mm
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Standardy GS1 w praktyce

Przedsiębiorstwo

GLN
5901234560009
Globalny Numer Lokalizacyjny

GTIN/EAN
5901234560016

Globalny Numer Jednostki Handlowej

Produkt

EPC/RFID

EAN-13

GS1 DataMatrix

Logistyka

SSCC
059012345600000016
SSCC Seryjny Numer Jednostki Logistycznej

GLN służy do identyﬁkacji ﬁrmy
w sensie formalnoprawnym
w Elektronicznej Wymianie
Dokumentów oraz pozwala na
oznaczenie ﬁzycznych lokalizacji.
GTIN jednoznacznie identyﬁkuje każdy
produkt lub usługę.

GS1-128

ISBN 978-83-95252-60-0

EAN-13 to najbardziej popularna
symbolika kodu kreskowego, w której
przedstawiony jest numer GTIN-13.
SSCC identyﬁkuje każdą jednostkę
logistyczną utworzoną dla potrzeb
transportu i magazynowania.
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