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От 22 до 26 февруари в Брюксел, Белгия 
се проведе GS1 Global Forum 2010, на който 
присъстваха 495 представители от 84 GS1 
Национални организации. Форумът се ор-
ганизира всяка година и представлява сво-
еобразна платформа за сътрудничество и 
представяне на постижения, както и обмен 
на опит между различни GS1 Национални 
организации от цял свят. По традиция съ-
битието бе организирано под формата на 
пленарни заседания. В допълнение бе пре-
доставена възможност за работа в групи 
по интереси и сесии за споделяне и обмен на 
добри практики, касаещи различните аспе-
кти на системата от стандарти GS1. GS1 
България бе представена от Цветан Симе-
онов, Председател на БТПП и Председател 
на Бюрото на GS1 България, Надежда Пан-
чева и Петър Велев, членове на Бюрото на 
GS1 България, Христо Содев, Изпълнителен 
секретар и Надежда Асенова, експерт в GS1 
България.

Форумът се проведе под мотото: „От 
визия към действие. GS1 обединява уси-
лията си за разкриване на нови възмож-
ности.“
В началото на форума беше отделено 

специално внимание на нововъведената 
организационна структура и новия GSMP 
(процес за управление на глобалните стан-
дарти), който вече включва и стандартите 
EPCglobal. В своята същност новият GSMP 
представлява интегриран и ефективен про-
цес на разработване на стандартите и ре-
шенията на GS1, като в същото време се 
следи за приложимостта и значението им 
за потребителите.

Внимание беше отделено на внедряване-
то на новата символика GS1 DataBar, която 
може се разчита на касите в търговия на 
дребно. При пресните продукти новата сим-
волика има значителна роля, тъй като коди-
рането на GTIN и допълнителна информация 
в символа ще спомогне за спазването на ня-
кои законови изисквания в тази област, като 
например проследимост на продуктите и не-
допускане маркиране на касите на стоки с из-
текъл срок на годност. В световен мащаб все 
повече търгов ци започват пилотни проекти 
по внедряването на новата символика, която 
ще позволи реализирането на различни про-
грами за проследимост, контрол на качест-
вото, по-голяма безопасност на продуктите 
и др. Ирландска месопреработвателна фирма 
представи реален пример за внедряване на 
GS1 DataBar, който доказва предимствата 
от използване на тази символика.
В областта на електронната търговия, 

eCom отчита значителен напредък по отно-
шение на разпространението на стандарти-
те GS1 в банковия сектор. В тази връзка GS1 
Германия представи своето решение CashEDI, 
електронен обмен на данни по стандартите 
GS1 в банковия сектор в Германия при инкаси-
ране и зареждане на банките с пари от Нацио-
налната банка (фиг. 1.1). Използва се пълният 
набор идентификационни ключове GS1 (GTIN, 
GLN и т.н.) в комбинация с eCom стандарти-
те EANCOM и GS1 XML. Целта е да се насочи 
вниманието към възможността да се използ-
ват стандартите GS1 в този нов сектор.
Представени бяха две успешни eBusiness 

инициативи на Австралия и Хонг Конг – съ-
ответно CMT (Community Management Tool) и 
ezTRADE. CMT е решение, което предоставя 

1. GS1 глобален форум 2010



4

на потребителите различни услуги: портал 
за всички, свързани с eCom документи, гене-
риране и валидизация на тестови данни, въз-
можност за управление на проекти. ezTRADE 
от своя страна е неутрална платформа за 
участниците в GS1 EANCOM (EDI).
Няколко Национални организации GS1 де-

монстрираха предимствата от внедряването 
на технологията за радиочестотна иденти-
фикация за постигане на по-голяма видимост, 
проследимост и автентичност на стоките. 
Немската верига магазини за конфекция Gerry 
Weber представи своето решение за Eлек-
тронно наблюдение на стоките (Electronic 
Article Surveillance (EAS)), изцяло базирано на 
EPCglobal и EPCIS (фиг. 1.2.). Обърна се внимание 
и на необходимостта от безопасни продукти, 
чиито произход и автентичност да бъдат га-
рантирани чрез проверка на артикулите като 
се използват информационните услуги EPCIS и 
електронният код на продукта EPC.
На отделна сесия бе разгледана Глобалната 

мрежа за синхронизация на данните (GDSN), 

нейното развитие 
досега и предиз-
викателствата, с 
които трябва да 
се справи. Един от 
проблемите, по кои-
то трябва сериозно 
да се работи е ка-
чеството на данни-
те като ключ към 
осъществяване на 
е-бизнес процесите. 
Във връзка с това 
GS1 Швеция напра-
ви демонстрация на 
механизма на рабо-

та на Validoo Q-lab – специализирана услуга за 
проверка на качеството на данните.
По отношение на Потребителските сто-

ки и търговията, бе отчетено значението на 
проследимостта като средство за осигу-
ряване безопасност на продуктите. В това 
отношение съществена част от процеса за 
проследимост е да се направи връзката между 
мястото, където се отглеждат и произвеж-
дат храните и мясото на продажба на готовия 
продукт на крайния потребител. Акцентира 
се и върху ролята на GS1 да спомага за спазва-
нето на съществуващите изисквания и норми 
чрез предоставяне на глобални решения.
Друга тема, която се дискутира беше 

инициативата Product Recall (изтегляне на 
продукти от пазара). GS1 Канада предста-
ви конкретна програма за Product Recall, ко-
ято представлява уеб-базиран инструмент 
за обмен на информация между търговските 
партньори относно изтеглянето на даден 
продукт от пазара по сравнително бърз, то-
чен и сигурен начин. 
Секторът Транспорт и логистика беле-

жи две значими постижения – създаването 
на новите идентификационни ключове: GSIN 
(Global Shipment Identification Number) и GINC 
(Global Identification Number for Consignment).
Специално внимание беше отделено на сек-

тор Здравеопазване и необходимостта от на-
мирането на хармонизиран глобален подход за 
идентификация. Направен бе преглед на основ-
ните постижения, включващи разработване-
то на стандарти за автоматична идентифи-
кация и обхващане на данните по отношение 
на медицински продукти, развитие на глобал-
но решение за проследимост на продуктите в 

CashEDI

Централна
банка

Известие за депозиране на пари

Потвърждение за получаване

Преводно нареждане

Потвърждение за доставка

Паричен поток Паричен поток

Паричен поток Паричен поток

Търговски
банки

Фигура 1.1. EDI в банковия сектор в Германия

Фигура 1.2. Електронно наблюдение на стоки
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здравеопазването, както и разработването 
на стандарт за синхронизация на данните 
и продуктова класификация, позволяващ из-
ползването на GDSN в този сектор. Това е 
най-мащабният разработен и одобрен набор 
от стандарти в сектора от 35 години насам. 
Сериозен пробив в тази област представи 
GS1 Индия – с решение на Министерството 
на здравеопазването и социалните грижи в 
Индия всички лекарства, медицинска апа-
ратура и други медицински продукти ще се 
маркират с GS1 баркод символи.
В проведените паралелни сесии по различни 

горещи теми особен интерес представлява-
ше темата „Как да се справим с използване-
то на нелегитимни номера“. В тази връзка бе 
представен проекта на GS1 in Europe “GTIN 
Intelligence“, който има за цел чрез координира-
ни действия на Националните GS1 организа-
ции в Европа  да се ограничи нелегитимното 
използване на идентификационните номера 
GTIN за маркирането на стоки с баркодове, 
необходими при разпространението им в тър-
говските вериги. Интересен подход за реша-
ването на проблема с нелигитимните номера 
беше представен от GS1 Сирия. В Сирия са 
приети нормативни актове, с които се санкци-
онират случаите на използване на нелегитим-
ни номера. Независимо от различните подходи 
за решаването на проблема, общото мнение е, 
че в тези случаи се нарушава интегритета на 
системата и същевременно водят до сериоз-
ни загуби за фирмите, които ги използват.
В рамките на Глобалния форум се прове-

доха и форуми по региони както следва: Азия, 
Европа, Латинска Америка и Близкия изток и 
Средиземноморието. Регионалният форум на 
GS1 в Европа представи дейностите и проек-
тите на GS1 in Europe за 2010 г., като най-важ-
ните включваха:

European Leveraged Support in GSMP  ■ – 
максимално съобразяване на стандартите 

GS1 с изискванията и нуждите на европейски-
те фирми; повишаване на ангажираността на 
GS1 в Европа в процеса за разработване и уп-
равление на глобалните стандарти GS1; 

Core Implementation Measures in Europe.  ■
Проектът е ориентиран към потребителите 
на системата GS1 и има за цел да се опреде-
ли степента на внедряване на стандартите 
GS1 за различните отрасли, както отделно 
за всяка Национална организация GS1, така 
и в глобален мащаб. В него участват Нацио-
нални организации, членове на GS1, заедно с 
техните фирми-членове;

GTIN intelligence  ■ – „Контрол за леги-
тимно използване на идентификационните 
номера GTIN“ – Основна цел на проекта е чрез 
координирани действия да се ограничи неле-
гитимното използване на идентификационни 
номера GTIN в търговските вериги в Европа. 
Конкретни цели за постигане в тази насока 
са установяването на сътрудничество меж-
ду Националните организации GS1 в Европа за 
борба с нелегитимните GS1 номера. В проек-
та участват 13 Национални организации GS1 
от Европа, сред които GS1 България;

GS1 Standards for Cash Handling  ■ – раз-
пространение на стандартите GS1 в банко-
вия сектор;

Review of Healthcare Standards Adoption  ■
– събиране и обмен на информация относ-
но внедряване на стандартите в сектор 
здравеопазване в Европа. Проектът цели да 
подпомогне Националните организации при 
внедряване на стандартите в сектора здра-
веопазване, обмяна на опит и добри практики 
при осъществяване на контакт с местните 
регулаторни органи по здравеопазване;

еGovernment  ■ – за подпомагане внедрява-
нето на стандартите GS1 в публичния сектор, 
чрез споделяне на опит и добри практики;

Проект EPAL  ■ – през 2007 г. Европейска-
та Асоциация на производителите на палети 
(EPAL) стартира проект „EPAL RFID System“, 
чиято цел е внедряване на технологията за 
радиочестотна идентификация за идентифи-
циране на отделните палети с марката EPAL.

Форумът протече при много добра органи-
зация и предостави възможности за сътруд-
ничество и обмен на опит относно успешни 
инициативи на различни Национални органи-
зации за популяризирането и внедряването 
на системата от стандарти GS1 по света.

Фигура 1.3. GS1 спомага за спазване на  
съществуващите изисквания и норми
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Търговските вериги играят важна роля 
при приложението на стандартите GS1. 
Бурното им развитие през последните 
години в България предполага една конку-
рентна среда, но въпреки това те имат 
общи проблеми по отношение на приложе-
нието на стандартите GS1. Затова Съвет 
GS1 България към БТПП покани на кръгла 
маса водещи търговски вериги, за да се по-
ставят проблемите и да се разкрият пре-
дизвикателствата, и ползите при използ-
ването на глобалните стандарти GS1.
Кръглата маса на тема „Проблеми и 

перспективи при приложение на стандар-
тите GS1 в България“ се проведе на 17 
март 2010 година. В отговор на поканата 
се отзоваха представители на МЕТРО Кеш 
енд Кери България ЕООД, Билла България 
ЕООД, Кауфланд България ЕООД, Доверие 
Брико АД, Европа-ВН ЕООД, Промаркет 
ООД и Фродо маркет ООД.
В слово към участниците в кръглата 

маса Цветан Симеонов, Председател на 
БТПП и Председател на Бюрото на Съвет 
GS1 България, заяви че БТПП не е безраз-
лична към това, как търговските вериги 
и техните доставчици в България ще се 
справят с кризата и отправи апел към 
търговските вериги за взаимно сътрудни-
чество с GS1 България. 
Стандартите GS1 са се утвърдили в 

световен мащаб като правила, които улес-
няват взаимоотношенията между всички 
участници по веригата и са ефективен ин-
струмент при оптимизиране на процеси-
те вътре във фирмите и в комуникацията 
между търговските партньори. Съобразя-
ването с тези правила сега е обвързано с 
разходи, които в близко бъдеще ще бъдат 
оправдани. 
В проведената дискусия се набелязаха 

основни проблеми, регистрирани както от 
страна на GS1 България така и от страна 
на търговските вериги, и се обсъдиха съв-

местни действия за отстраняването им 
в рамките на едно дълготрайно сътрудни-
чество. 
Основни моменти от срещата: 

GS1 БАРКОдОвЕ –  
лЕГитиМнОСт и КАчЕСтвО

При идентификацията на стоки и услу-
ги по стадартите GS1 и маркирането им с 
баркодове трябва да се спазват две основ-
ни изисквания - легитимност на номерата 
и качеството на използваните баркод сим-
воли. Неспазването на тези изисквания 
води до: 

повторно отпечатване на етикети/  ■
опаковки;

нереализирани продажби/ закъснели  ■
доставки;

нарушава се доверието между парт- ■
ньорите;

неспособност да се използва дадена- ■
та идентификация в други решения (напри-
мер в мрежа за синхронизация на данни);

ненужни плащания към неоторизира- ■
ни за тази дейност субекти.
Констатирани са масови случаи на нека-

чествени баркод символи, които не могат 
да се сканират на касите, в резултат на 
което се налага ръчно въвеждане, което 
забавя обслужването на клиентите на ка-
сите и може да доведе до грешки.

2. Кръгла маса “Проблеми и 
ПерсПеКтиви При Приложение  
на стандартите GS1 в българия”
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Международната асоциация GS1 и Наци-
оналната организация GS1 България пред-
приемат необходимите действия, за да не 
се допуска използването на нелегитимни 
номера, да се защитят интересите на 
нейните членове, както и да се гарантира 
интегритета на системата. Идентифи-
кацията на стоки и услуги по стадартите 
GS1 е важна, защото е заложена в основа-
та на стабилни системи за проследимост, 
удостоверяване на автентичността на 
продуктите, борба с фалшификатите, 
безопасност на храните, безопасност на 
пациентите и др.

GS1 ЕCoM – СтАндАРти зА 
ЕлЕКтРОнЕн ОБМЕн нА дАнни

По инициатива на GS1 България и воде-
щи търговски вериги през 2005 г. беше съз-
дадена работна група  EDI Users Group за 
внедряване на еCom - електронен обмен на 
данни по стандартите GS1 в България. Уси-
лията на работната група и постигнати-
те законодателни промени при електрон-
ните фактури доведоха до сравнително 
добри резултати. Постепенно все повече 
търговски  вериги и техните доставчици 
започнаха да внедряват и да се възползват 
от предимствата на електронния обмен 
на данни, EDI. Обмяната на поръчки, факту-
ри, авизо за доставка  и др. по електронен  
път доведе до улесняване на комуникация-
та между търговските партньори, нама-
ляване на грешките и не на последно мяс-
то значително намаляване на разходите. 
GS1 България планира в сътрудничест-

во с търговските вериги да се включат и 
други електронни съобщения като PARTIN 
(Данни за страните), PRODAT (Данни за 
продукта), PRICAT (Каталог на стоките), 
RECADV (Авизо за получаване), за да се по-
стигне по-голям ефект от приложението 
на GS1 eCom.

нОвАтА СиМвОлиКА GS1 DATABAR  

С цел подготовка за бъдещо внедряване 
представителите на търговските вериги 
се запознаха с възможностите на новата 
символика GS1 DataBar, която се използва 
за уникално маркиране на стоки с промен-
ливи тегла и пресни продукти. Обсъдена бе 

готовността на търговските вериги  да 
работят с тази символика и какво е необ-
ходимо за пренастройване на наличните 
системи. Използването на новата симво-
лика ще премахне досегашните практики 
на прекодиране и преетикетиране на про-
дукти с променливи тегла и ще улесни вза-
имоотношенията с доставчиците. 

GDSN – ГлОБАлнА МРЕжА зА 
СинхРОнизАция нА дАнни

Друго предизвикателство и перспек-
тива пред производители и търговци е 
синхронизацията на основни данни, както 
за продуктите така и за бизнес партньо-
рите, което е възможно чрез включване 
в GS1 Глобалната мрежа за синхрониза-
ция на данни GDSN. Основни компоненти 
на мрежата са GS1 Глобален регистър, 
GDSN сертифицирани банки данни (Data 
Pools), GS1 Изисквания за съдържанието 
и качеството на данните и GS1 Глобална 
класификация на продуктите (GPC). За да 
може да се възползват от предимства-
та на тази платформа фирмите трябва 
да се регистрират в банка данни, серти-
фицирана от GS1. На този етап в различ-
ни страни по света съществуват 28 GS1 
сертифицирани банки от данни, които по-
средством Глобален регистър са свърза-
ни в мрежата GDSN. Мрежата за глобална 
синхронизация на данни /GDSN/ осигурява 
достъп на партньорите по веригата за 
снабдяване до информация, съпътства-
ща различните бизнес процеси и заедно 
с това позволява проследяване движени-
ето на стоките в глобален мащаб. Всеки 
участник, включен в мрежата GDSN, може 
да получи информация за продуктите на 
търговските си партньори и благодаре-
ние на синхронизацията на данни, която 
се извършва в цялата мрежа, тази инфор-
мация е винаги актуална.
Стандартите GS1 могат да бъдат 

съчетавани в различни решения и така 
да бъде постигната по-висока ефектив-
ност на процесите по веригата на снаб-
дяване, и да бъде подобрено качеството 
на обслужване на крайния потребител. За 
пълното реализиране на ползите от тези 
стандарти е много важно, те да бъдат 
прилагани коректно.
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GS1 Глобалната мрежа за синхронизация 
на данни GDSN e среда за сигурна и непрекъс-
ната синхронизация на данни. Вече 5 години 
GDSN позволява на производители и търгов ци 
по цял свят – както големи корпорации така и 
малки фирми – да изпитат ползите и възмож-
ностите от синхронизирането на качестве-
ни, правилно класифицирани данни. Със стар-
тиране на мрежата тя непрекъснато се раз-
ширява. В 
настоящ-
ия момент 
в GDSN са 
регистри-
рани по-
вече от 5 
м и л и о н а 
търговски 
единици, идентифицирани с глобални номе-
ра GTIN. Основни данни за регистрирани про-
дукти абонатите на мрежата могат да на-
мерят в 28 банки данни (data pools) в различни 
страни по цял свят. Годишно повече от 20 ми-
лиона съобщения се разменят от една GDSN-
сертифицирана банка данни към друга.

КАК РАБОти GDSN?

1. записване на данните  
Източникът на данните за продукта, кой-

то обикновено е неговият производител, въ-
вежда стандартизирана инфор-
мация за продукта и фирмата в 
избраната от него банка данни.

2. Регистриране на данните
Банката данни (data pool) ре-

гистрира продукта в GS1 Глобал-
ния регистър. За регистрацията 
на продукта в регистъра се из-
ползват ключови атрибути, като 
GTIN на продукта, GLN на фирма-
та, код за целевия пазар и код за 
категорията на продукта.

3. Публикуване на данни за 
продуктите
Източникът на данните може 

да разреши видимостта на данни-

те за продукта (publication) за всички реги-
стрирани в мрежата абонати или за конкрет-
ни търговски партньори, които също трябва 
да са абонати на мрежата GDSN. 

4. заявка за получаване на данни
Получателят на данните (обикновено това 

е търговецът) се абонира да получава дан-
ни за продуктите чрез съответната заявка 
(subscription), която може да бъде прецизирана, 
в смисъл да се определи критерий за търсене на 
продукти на определен производител, или про-
дукти от определена категория, или продукти 
за определен пазар. Заявката се предава от 
банката данни, в която е абониран търговеца, 
към Глобалния регистър, а той от своя страна 
я препраща към банката данни, в която се на-
мира информацията за съответния продукт/и.

5. Потвърждение и уведомяване
След като бъде потвърдено, че получате-

лят на данни е в списъка на разрешените от 
източника на данни абонати, той получава 
информация за продукта чрез съобщение CIN 
(Catalogue Item Notification), което се предава от 
банката данни на производителя към банката 
данни на търговеца, а тя от своя страна пре-
праща информацията и към самия търговец. 
Получателят на данните потвърждава, че ги 
е получил чрез съобщение CIC (Catalogue Item 
Conformation). Съобщението се изпраща за все-
ки продукт, за който трябва да бъде изпраща-
на информация в случай на промяна в данните.

3. глобална синхронизация  
на данните

ВЪТРЕШНИ
БАЗИ ДАННИ

ВЪТРЕШНИ
БАЗИ ДАННИ

GS1 
ГЛОБАЛЕН РЕГИСТЪР

БАНКА ДАННИ

1

2 4

5

4

ВЪТРЕШНИ
БАЗИ ДАННИ

ВЪТРЕШНИ
БАЗИ ДАННИ

ВЪТРЕШНИ
БАЗИ ДАННИ

ВЪТРЕШНИ
БАЗИ ДАННИ

БАНКА ДАННИБАНКА ДАННИ

БАНКА ДАННИ

БАНКА ДАННИ

БАНКА ДАННИ

Фигура 3.1. Как работи GDSN?
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От този момент при промяна на данни-
те техният източник подава информация за 
промяната към банката данни, в която е або-
ниран и тя синхронизира данните с банките 
данни на съответните получатели. Синхро-
низацията протича автоматично.

GDSN свързва търговските партньори 
в мрежа, предоставяйки им възможност да 
работят със синхронизирани основни данни 
(master data), което води до подобряване точ-
ността на данните при осъществяване на 
междуфирмените транзакции, съкращаване 
на излишни разходи в резултат на недоста-
тъчната информация, подавана по веригата 
на снабдяване, редуциране на грешки във фак-
турите и отпадане на необходимостта от 
допълнителна ръчна работа за отстраняване 
на грешките. Синхронизираните и хармони-
зирани основни данни спомагат за гладкото 
протичане на материалните потоци и по-до-
бър контрол върху процесите по веригата на 
снабдяване и са стабилна основа за по-пълно 
реализиране на ползите от електронния об-
мен на данни. 

GS1 ГлОБАлнА КлАСиФиКАция нА 
ПРОдУКтитЕ, GPC (GLoBAL PRoDUCT 
CLASSIFICATIoN)

Освен необходимата идентификация с GS1 
Глобални номера за продукти, услуги и лока-
ции (GTIN и GLN), основен стълб на GDSN е 
GS1 Глобалната класификация на продукти-
те, GPC. Класифицирането на продуктите е 
съществен елемент в отношенията между 
бизнес партньорите. На първия етап търгов-
ските партньори не обсъждат индивидуални-
те номера GTIN на продуктите, а говорят за 
групи продукти. Проучванията показват, че 
в света се използват повече от една класи-
фициращи системи. GS1 Глобалната класифи-
кация на продуктите е формулирана с актив-
ното участие от страна на индустрията и 
се базира на UNSPSC (United Nations Standard 
Products and Services Code), която е междуна-
родно утвърдена система за класификация на 
стоките. GPC предоставя общ подход за гру-
пиране на продуктите, което допринася за 
осъществяване на ефективна синхронизация 
на данните в мрежата, търсене на информа-
ция за продукти и потенциални партньори в 
глобален регистър, валидизиране на данните 

и други. Сред ползите от GS1 Глобалната 
класификация на продуктите са:

поддържането на програми за клиенти  ■
(абонати на мрежата), даващи им възмож-
ност предварително да изберат групи от 
продукти, представляващи интерес за тях,

осигурява единен език при управление на  ■
продуктовите категории и по този начин ус-
корява възможността за реакция на потреби-
телските потребности,

премахва дублиращите се дейности и  ■
подобрява качеството на данните, както и 
точността им,

възможност за препратки към същест- ■
вуващи частни класификатори на търговски 
партньори и класификационни системи,

дава възможност на POS системи да  ■
унифицират използваните данни.
Групирането на продуктите според GS1 

Глобалната класификация на продуктите 
предвижда четири основни нива. В основа-
та на GPC е така наречения “Brick“ (блок), 
който дефинира категории от еднакви про-
дукти. Блоковете са част от така наре-
чените класове „class“, които дефинират 
група от няколко категории продукти. Кла-
совете от своя страна влизат в структу-
рата на съответната фамилия („family“), а 
фамилията е част от сегмент („segment“), 
който представлява съответния бранш. 

„Блоковете“ могат допълнително да се 
характеризират чрез използването на ат-
рибути “Brick Attributes“.
Най-силно представени в действащата 

в момента GDSN мрежа са продуктите от 
категории „храни, напитки и тютюневи 
изделия“, както и „козметика, грижи за тя-
лото и хигиена“.  GS1 Глобалната класифи-

БЛОК

КЛАС

ФАМИЛИЯ

СЕГМЕНТ

НИВО

Храни, напитки и
тютюневи изделия

Мляко, масло, сметана, 
йогурт, сирене, яйца и

заместители

Мляко и млечни
заместители

Мляко и млечни заместители
(малотрайни)

ПРИМЕР

, 

, 

Фигура 3.2. Основни нива на GPC
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кация на продуктите включва и сегменти 
като бебешки продукти, здравеопазване, 
домакински стоки, храна за домашни лю-
бимци, градински аксесоари, играчки, офис 
оборудване и много други. GS1 Глобалната 
класификация на продуктите няма за цел 
да замести съществуващите системи за 
класификация, тоест те могат да бъдат 
използвани и в бъдеще. GPC е допълнение 
към тези класификации, за да улесни меж-
дународната комуникация, както и търсе-

нето на и валидизи-
рането на групи про-
дукти. С помощта на 
GPC недвусмислено и 
по един и същ начин 
могат да се интер-
претират различни 
видове класификации. 
Каквато и класифика-
ция да използва фир-
мата GPC е общия 
език, който свързва 
нещата.

КАК дА СЕ вКлЮчитЕ в ГлОБАлнАтА 
МРЕжА зА СинхРОнизАция  
нА дАннитЕ?

Глобалната мрежа за синхронизация на 
данните, GDSN, е едно по-високо ниво в от-
ношенията между търговските партньори, 
предоставящо им нови възможности при осъ-
ществяване на електронната бизнес комуни-
кация както в национален, така и в регионален 
и световен мащаб. Над 5 000 водещи търгов-
ски вериги и производители в 90 страни по цял 
свят синхронизират данните си в мрежата 
GDSN, с което се редуцират разходите в ре-
зултат от грешки, подобрява се ефектив-
ността на веригата на снабдяване, а новите 
продукти достигат по-бързо до пазара.
Синхронизирането на данни с търговски-

те партньори предполага да се преминат 
следните етапи:
1. определяне на Глобален номер на лока-

ция, GLN, на фирмата. GLN е уникален  GS1 
идентификационен ключ за идентификация на 
юридически (фирмата като юридическо лице), 
функционални (напр. отдел) и физически (напр. 
склад или рампа) локации. GLN предоставя 
стандартно средство за идентифициране 
на локации навсякъде по света. GLN може да 
се получи от GS1 Националната организация, 
която за България е GS1 България,
2. използване на легитимни Глобални номе-

ра за идентификация на търговските единици 
GTIN за маркиране на продуктите с баркод,
3. абонамент в GDSN-сертифицирана бан-

ка данни (data pool),
4. класифициране на продуктите според 

GS1 Глобалната класификация на продукти, 
GPC; определяне на GPC код. GPC кодът е не-
обходим при идентификацията на продукти-
те в мрежата GDSN.

Мляко и млечни
заместители
(малотрайни)

Мляко и млечни
заместители
(замръзени)

от животински произход

масленост

.......

Ниска масленост

Средна масленост

Висока масленост

................

Мляко от животно

Неживотинско мляко

Некласифицирано

Недефинирано

Сметанов микс
с плодове

Плодово
млечна напитка

??

Мляко с
(

GPC код

плодов сок
малотрайно)

Фигура 3.3. Допълнителни атрибути “Brick Attributes“

Фигура 3.5. GPC, общ подход за групиране  
на продукти

Фигура 3.4. Различни класифициращи системи
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Синхронизирането на данни позволя-
ва на фирмите да участват в съвместни 
инициативи при планиране, прогнозира-
не и следене на наличностите, планира-
не на доставките от самите достав-
чици и използване на идентификацията 
чрез електронен код на продуктите EPC 
в рамките на радиочестотната техно-
логия.

изПОлзвАнЕ нА ПлАтФОРМАтА  
в РАзлични СтРАни 

В Австрия концепцията за синхрони-
зация на основни данни по стандартите 
GS1 е възприета от хранително-вкусовия 
бранш. Понастоящем осем търговски ве-
риги използват информация за основни 
данни за 162 559 продукта, предоставени 
в банката данни SA2 Worldsync от 59 дос-
тавчици. 
В Германия броят на източниците на 

данни за продуктите (доставчиците) е 
1794, а получателите на информацията 
(търговци) са 121. 
GHX Health ConneXion, банка данни раз-

работена специално за сектор здравео-
пазване, свързва повечето болници в Съ-
единените американски щати, както и 
болниците в Канада и в девет европейски 
страни с техни доставчици, от които 
закупуват по-голямата част от проду-
ктите. 
В международен план сред активни-

те банки данни са SA2 Worldsync (пре-
ди SINFOS), 1SYNC, GHX, eCROKAT, 
Synquinoxq, Validoo, GS1 Perfect и др. Пъ-
лен списък с всички GDSN-сертифицирани 
банки данни по цял свят може да се наме-
ри на адрес:
www.gs1.org/sites/default/files/docs/gdsn/ 

gdsn_certified_data_pools.pdf

GDSN МОжЕ дА СЕ изПОлзвА зА 
РЕАлизиРАнЕ нА ПРОСлЕдиМОСт 
„От ФЕРМАтА дО вилицАтА“?

Кризата с диоксина в свинското месо 
през 2008 г., която е довела до цялост-
но изтегляне от пазара на продукти със 
свинско месо от Ирландия е била основния 
въпрос, който се е дискутирал на конфе-
ренцията за проследимост при месото, 

проведена в Дъблин през февруари 2010 
година и организирана от Ирландската 
комисия по безопасност на храните (Food 
Safety Authority, FSAI) и GS1 Ирландия. Тук 
отново се е откроила нуждата от използ-
ването на стандарти, добри практики и 
готовността за предоставяне на инфор-
мация като решаващ фактор за осигуря-
ване на безопасността на храните.
В своето изложение проф. Алан Рейли, 

изпълнителен секретар на FSAI, описва 
подробно инцидента. Тъй като няма га-
ранция, че нещо подобно няма да се случи 
отново, е необходимо да се вземат съот-
ветните поуки от този инцидент. По ду-
мите на проф. Рейли, в съответствие с 
изискванията на Европейския регламент 
178/2002, за предоставяне на информация 
„стъпка напред, стъпка назад“, по време 
на кризата всеки е изпълнил това условия, 
но е време да се направи крачка напред.
GS1 Ирландия, съвместно с IT консул-

танта Денис О’Браян, е разработила 
приложение за споделяне на информация 
за продук тите, обхващащо Ирландия, 
Франция, Германия и Испания. Търсенето 
в базата данни може да се направи по пар-
тиден номер или друг критерий, за да се 
получи пълна представа по веригата на 
снабдяване. Напомняйки на делегатите, 
че липсата на информация води до заба-
вяне на изтеглянето на продуктите с 
вредни съставки, г-н О’Браян подчертава, 
че една система за проследимост, както 
и данните в нея биха били едно добро ре-
шение. От случилото се е станало ясно, 
че технологията и инфраструктурата 
за маркиране с баркод е налице – предиз-
викателството е в стандартизиране на 
модела за данните. Именно върху това е 
акцентирал  Джим Бракън, изп. директор 
на GS1 Ирландия, който в своето изложе-
ние е обяснил, че GS1 Ирландия има повече 
от 30 годишен опит във внедряването на 
добри практики по веригата на снабдява-
не и е работила съвместно с ирландската 
индустрия за говеждо месо за разработ-
ването на решение за проследимост, ба-
зирано на стандартите GS1. Г-н Бракън 
подчертава значението на стандартизи-
рани баркодове и нуждата да се създаде 
споделена банка данни за навременен и 
ефективен достъп до данните.
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GS1 БЪлГАРия СтАРтиРА инициАтивА 
зА вКлЮчвАнЕ в ГлОБАлнАтА МРЕжА 
зА СинхРОнизАция нА дАннитЕ

В изпълнение на задачата за популяризира-
не и внедряване на стандартите GS1 в Бълга-
рия, Съвет GS1 България към БТПП организи-
ра работна среща на тема „ГЛОБАЛНА МРЕ-
ЖА ЗА СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ GDSN 
- ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 
ВНЕДРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ“. На срещата при-
състваха представители  на МЕТРО Кеш енд 
Кери България ЕООД, Билла България ЕООД, 
Кауфланд България ЕООД, Практикер ЕООД, 
ПАНДА КООП (Офис 1 Суперстор), ПЕНИ МАР-
КЕТ България ЕООД, Аксиор ООД. 
В рамките на срещата беше представен и 

електронния каталог на фирма Стор Некст.

Като резултат от проведената дискусия и 
с цел да бъде ускорен процесът по включване в 
Глобалната мрежа за синхронизация на данните 
се реши да се сформира работна група по GDSN 
с участници от заинтересованите страни.

4. стандартите GS1  
в здравеоПазването

Секторът здравеопазване е изключително 
важна и сложна сфера, в която хора, медика-
менти и медицинско оборудване трябва да бъ-
дат проследявани, за да може да се гаранти-
ра безопасността на пациентите, да се на-
малят медицинските грешки и да се повиши 
ефективността на веригата на снабдяване.
GS1 е разработила уникална система за 

автоматична идентификация и маркиране 
на продукти, логистични единици, услуги, ло-
кации и др., която се прилага в цял свят. Тази 
единна система създава предпоставка за 
електронен обмен на данни и стандартизи-
ране на електронните съобщения и на проце-
сите по веригата на снабдяване.
В последните години стандартите GS1 

намират все по-широко приложение в здраве-
опазването. Стандартите са споразумения, 
правила и насоки, които всеки прилага и които 
структурират дадена дейност или отрасъл. 
GS1 специално е разработила и разработва 
стандарти, обслужващи сектор здравеопаз-
ване. Използването на тези стандарти може 
да донесе полза за всички участници по вери-
гата – производители, търговци на едро, дис-
трибутори, болници и аптеки.

GS1 работи в сътрудничество с държавни 
органи, асоциации, производители и болнични 
заведения, между които Обединените нации, 
Европейската комисия,  Министерства на 
здравеопазването, Асоциацията на европей-
ската индустрия за медицински технологии 
(Eucomed), Европейската федерация на фар-
мацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) 
и други. Не са малко страните, в които със 
закон е въведено използването на идентифи-
кацията на лекарства и медицински инстру-
менти по стандартите GS1. Сформирана е 
международна работна група GS1 Healthcare 
User Group, с представители от водещи фар-
мацевтични фирми и производители на меди-
цинска апаратура, чиято мисия е да прецизи-
ра и разшири приложенията в здравеопазва-
нето.
През март 2010 FDA (Food and Drug 

Administration) публикува окончателните пре-
поръки към станадартите за идентификация 
на лекарствата с цел да се обезпечи тяхна-
та сигурност по веригата на снабдяване. За 
идентификация на лекарствата трябва да се 
използва сериализиран идентификатор SNI 
(Standardized Numerical Identification), който да 
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съдържа Национален идентификационен номер 
на лекарството и сериен номер до 20 знака.
GS1 работи съвместно с EFPIA (Европей-

ската Федерация на Фармацевтичните Ин-
дустрии и Асоциации) за определяне на най-
подходящата система за идентификация, 
както и осъществяване на глобална синхро-
низация. Проучванията показват, че:

GS1 идентификационните номера GTIN  ■
(Global Trade Item Number) се използват за 
идентификация на лекарствата в 65 страни;

в 14 страни се използват NTIN (Нацио- ■
нални номера на лекарствата), които са ин-
тегрирани в структурата на GTIN;

в 6 страни се прилагат Национални но- ■
мера на лекарствата, които се използват: 

за регистрация на продукта,•	
при реимбурсираните лекарства, •	
при следене движението на продук-•	
тите.

При използване на Национален иденти-
фикационен номер на лекарството, който е 
съвместим с GTIN или препраща към GTIN на 
лекарството, сериализираната компонента 
може да се укаже с приложен идентификатор 
(21), като по този начин се формира така на-
речения сериализиран SGTIN, който може да се 
кодира с двумерен баркод символ или да се из-
ползва при радиочестотната идентификация. 

FDA има предвид съвмести-
мостта на дефинирания в пре-
поръките идентификатор SNI 
със стандартите GS1. FDA е ак-
тивен наблюдател на процеса 
на разработване на стандарти 
GS1 в здравеопазването и се по-
зовава на ПРАВИЛАТА НА GS1 ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА GTIN.
Версия 10 на GS1 General 

Specifications, основен документ на система-
та GS1, описващ как да се използват иденти-
фикационните ключове и баркодовете GS1, 
съдържа специален раздел „AIDC Application 
Standards for Healthcare“. Дефинирана е схема, 
т.н. Product Marking Grid, за идентификация 
на продуктите в здравеопазването в зави-
симост от необходимото ниво на сигурност 
(ниско, средно и високо ниво на сигурност при 
маркировка), както и от нивото на опаковка-
та (неопакован, първична, вторична, кашон и 

Фигура 4.1. Структура на сериализирания идентификатор 
SNI съобразно препоръките на FDA

Идентификационен номер Срок на годност

Партиден номер

Сериен номер

�GS1-128

�GS1 Data Matrix

(01)07612345678900(17)100503
(10)AC3453G3(21)123

Фигура 4.2.  
Някои GS1 баркод 
символи кодират  

по-детайлна информация 
за специфични продукти

Фигура 4.3. Нива на опаковане, дефинирани  
в GS1 General Specifications
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палета) и това дали продуктите са предназ-
начени за продажба в магазини, дрогерии, ап-
теки (Retail) или се дистрибутират директ-
но в болници (non-Retail). Освен минимума от 
данни за отделните комбинации са посочени 
и подходящите баркод символи за кодиране на 
тази информация.
По отношение на идентификацията на ме-

дицинските изделия (медицински инструмен-
ти, апаратура, уреди, устройства, калибра-
тори, имплантанти, софтуер и др.) на ниво 
Европейски съюз се предвижда хармонизация 
и избягване на локални системи. Работи се 
върху създаването на модел UDI1, Unique Device 
Identification, който предвижда идентификаци-
ята да се разполага в четим от човека вид 
или с баркод/RFID таг върху инструмента, 
или върху неговата опаковка, или върху двете 
едновременно. 

Фигура 4.4. Директно маркиране на инстру-
мент с Data Matrix

„Производителите на медицински изделия/
инструменти използват собствени каталож-
ни номера, които са различни от тези, опреде-
лени от дистрибуторите, а впоследствие и 
от болниците, като реално идентификацион-
ните номера и автоматичното въвеждане на 
данните не се използват при употребата на 
медицинското изделие“, твърди Джей Кроули, 
старши консултант по безопасност на паци-
ентите, FDA. „Необходимо е да разработим 

система за идентификация на медицинските 
инструменти, която да е консистентна, не-
двусмислена, базирана на стандарти, уникал-
на за всички нива на опаковане и хармонизира-
на на международно равнище.“
Окончателната версия на препоръките за 

UDI се очаква през 2011 година. Обсъжданият 
UDI модел е съвместим със стандартите GS1. 
Предложението на GS1 е UDI-маркировката 
да включва една статична компопента (иден-
тификационен номер, GTIN) и една динамична 
компонента (сериен номер, партида или срок 
на годност, указани с приложни идентифика-
тори по системата от стандарти GS1).

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА GS1 В 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В РАЗЛИЧНИТЕ СТРА-
НИ показва, че

от 2007 година в Китай със закон е въ- ■
ведена мeтодиката за проследимост при им-
плантантите;

в Индия с решение на Министерството  ■
на здравеопазването и социалните грижи от 
01 април 2010 всички лекарства, медицинска 
апаратура и други медицински продукти  се 
маркират с GS1 баркод символи;

в Австралия решение на NEHTA ■ 2 за елек-
тронно снабдяване взима  основните данни 
от Национален продуктов каталог, който е 
създаден през 2006 година и се администрира 
от GS1 Австралия. Продуктите се маркират 
с идентификационен номер GS1 – Global Trade 
Item Number, GTIN. Дефинирани са и 4 елек-
тронни съобщения GS1 XML;

в Турция със закон е въведено използ- ■
ването на DataMatrix за маркиране на лекар-
ствата с баркод. В страната има действаща 
Национална банка с данни за медицинските 
инструменти и изискване те  също да бъдат 
маркирани с баркод;

в Корея е приет закон, с който от 2011 го- ■
дина задължителен елемент от маркировката 
на лекарствата е GS1 DataMatrix, който да ко-
дира GTIN, партиден номер и срок на годност;

в Испания е приет закон за въвеждане на  ■
проследимост;

във Франция в началото на 2010 г. е при- ■
ет закон, маркирането на лекарства да се из-

1 По темата си сътрудничат FDA, Европейския парламент и GHTF (Global Harmonization Task Force –  
доброволно сдружение на представители на национални регулаторни органи и водещи производители 
на медицински инструменти)
2 National eHealth Transition Authority
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вършва с GS1 DataMatrix, който кодира GTIN, 
партиден номер и срок на годност;

в USA до края на 2010 година всички про- ■
изводители в здравеопазването ще трябва 
да използват  GLN номера, а от 2012 година 
продуктите да са идентифицирани с GTIN;

на 14 май 2010 година Националната  ■
асоциация в Канада, Healthcare Supply Chain 
Network (HSCN), в която членуват водещи про-
изводители, доставчици, сървиз провайдери 
и търговски организации в здравеопазване-
то, анонсира подкрепата си за използване 
на стандартите GS1 – по-специално Global 
Location Number (GLN) като стандартизирана 
идентификация за локация и Global Trade Item 
Number (GTIN) като стандартизирана иден-
тификация на продуктите в здравеопазване-
то. Внедряването на идентификацията тряб-
ва да се реализира в периода 2010-2012 година.

ГЛОБАЛЕНИЯТ СТАНДАРТ GS1 ЗА ПРОСЛЕ-
ДИМОСТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, в който е 
дефиниран процеса на проследимост, както 
и GS1 НАСОКИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАН-
ДАРТА ЗА ПРОСЛЕДИМОСТ са публикувани на 
сайта на GS1 и могат да бъдат свалени без 
такса. Към март 2010 година е отчетено, че 
стандарта е свален 3358 пъти, което е дока-

зателство за широкия интерес към този до-
кумент. Основни моменти в процеса на про-
следимост, дефиниран в стандарта са: 
1) уникалната идентификация,
2) автоматично обхващане/въвеждане на 
данни,

3) управление на тези данни от точката 
на създаване на продукта до мястото 
на неговото използване и не на послед-
но място 

4) комуникацията между отделните су-
бекти.

В рамките на идеята за проследяване на 
продуктите и във връзка с обмена на данни 
между партньорите по веригата на снабдя-
ване в здравеопазването са дефинирани 4 ос-
новни модела. При 1-вия модел информацията 
се подава по веригата при запитване „стъпка 
напред“ или „стъпка назад“. При 2-рия модел 
производителят изпраща информацията за 
продукта до всички партньори по веригата, 
които ще боравят със съответния продукт. 
3-тият модел предвижда поддържането на 
централна банка с данни с информация за про-
дуктите, като до нея имат достъп всички за-
интересовани страни. В 4-тия модел, регис-
тър препраща към съответната банка данни, 
в която е съхранена търсената информация.

UDI Mark
Статична компонента

Идентификационен
номер (GTIN)

Динамична компонента
Сериен или партиден номер & 

срок на годностсрок насрок на

Фигура 4.5. UDI-маркировка по стандартите GS1
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5. GS1 MobileCoM: КаК мобилните 
телефони могат да Променят 
начина, По Който Пазаруваме

В днешно време много по-вероятно е, 
излизайки от вкъщи да си забравим 
ключовете, отколкото мобилния телефон.

Днес, в цял свят съществуват повече от 4 
милиарда мобилни телефони, което само по 
себе си означава, че приблизително 40% от 
световното население притежава GSM.
Мобилните телефони промениха живота 

ни, нашия начин на работа и комуникация. Сега 
са на път да променят и начина, по който па-
заруваме. Днес различни модели мобилни те-
лефони могат да сканират баркодове и да осъ-
ществяват връзка с интернет. В резултат 
на това директно на потребителите може 
да се предос-
тавя инфор-
мация, свър-
зана с опреде-
лен продукт, 
като по този 
начин потре-
бителят се 
приближава 
до продукта 
и до неговия 
производи -
тел. Но в мо-
мента този 
потенциал 
не може да 
се реализира 
изцяло, защото мобилната система не е на-
пълно съвместима, а мобилните услуги не са 
съвместими с всички мобилни устройства и 
оператори. Необходимо е да се въведат гло-
бални стандарти и неутрална, отворена ин-
фраструктура, подкрепени както от бизнеса 
така и от потребителите. В съответствие 
с тази нужда се намесва GS1, като на база 
световно приложимите стандарти GS1 по-
мага на фирмите да създават и прилагат мо-
билни решения и услуги, които са оперативно 

съвместими, измерими и ефективни, и са ори-
ентирани към крайния потребител, с цел да 
се подобри качеството на обслужване. В рам-
ките на GS1 MobileCom се работи основно в 
две направления: 

да се предостави достъп до гарантира- ■
на информация за продукти и услуги чрез из-
ползване на мобилни телефони, 

да се гарантира, че решенията са бази- ■
рани на стандартите GS1.

„По отношение на козметичните 
продук ти, 72 % от клиентите пра-
вят своя избор на място в търговския 
обект. Наличието на повече и по-дос-
тъпна информация за продукта предпо-
лага по-големи продажби.“

Daniela Giachetti, L’Orеal

EXTENDED PACkAGING (дОПЪлнитЕлнА 
инФОРМАция, извЪн ЕтиКЕтА)

Основното приложение на GS1 MobileCom, 
с което се предоставя достъп на потре-
бителите до допълнителна информация за 
продуктите чрез използване на мобилен 
телефони е така нар. Extended Packaging. 
За нуждите на съответното приложение 
информацията трябва предварително да 
е записана в добре защитена база данни, с 
което се гарантира сигурността ù. Инфор-
мацията може да включва инструкции за 
употреба, дозировка, наличие на алергени, 
срок на годност, съвети за комбиниране на 
продукта с други продукти, гаранция, под-
дръжка на продукта или друга допълнителна 
информация, вкл. на различни езици. При за-
купуване на лекарство, хранителен продукт 
или друг артикул потребителят сканира 
баркода върху опаковката на продукта със 
своя мобилен телефон. В баркода се съдър-
жа препратка към съответната база данни, 
връзката към която се осъществява през 
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интернет и така потребителят получава 
достъп до информацията за продукта.
Най-общо, смисълът на Extended packaging 

е предоставяне на допълнителна информа-
ция за дадена търговска единица, която се 
разпространява в търговската мрежа. До-
пълнителната информация може да бъде 
персонализирана за нуждите на всеки от-
делен потребител от него самия и това я 
прави изключително ценен източник. Така 

Потребител Мобилен
телефон

Производител/
търговец

Потребителят се
нуждае

от информация
за продукта

Използва мобилния
си телефон, за да
сканира баркода
върху опаковката

Получава
информация от

достоверен
източник

Фигура 5.1. Extended Packaging

Фигура 5.2. Мобилни услуги за крайния потребител

се постига своеоб-
разен диалог между 
потребителите и 
бизнеса, от който и 
двете страни пече-
лят.
За да се въведе 

масово използване-
то на мобилни теле-
фони в търговията, 
преди всичко тряб-
ва да се обърне вни-
мание на следните 
основни моменти:

потребителите трябва да получат въз- ■
можност за лесен достъп до предлаганата 
услуга, на принципа „само няколко кликвания“,

предимствата и ползите на тази тех- ■
нология трябва да са осъзнати,  

условията и разходите за ползване на ус- ■
лугите трябва да са точно определени и ясни,

не на последно място, достоверност- ■
та на предоставената информация трябва 
да е гарантирана.
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ПОлзи зА БизнЕСА

повече данни за поведението и предпочи- ■
танията на клиентите – основна  предпостав-
ка за по-ефективни кампании и предлагане на 
продукти, отговарящи на нуждите на клиента;

по-добро обслужване на потребителите; ■
подобряване конкурентоспособността  ■

на фирмата;
повишаване на доверието в търговската  ■

марка вследствие по-голяма прозрачност;
улеснява избора на покупка „на място“ в  ■

търговския обект, като се предоставя инфор-
мация в допълнение на тази в етикета, напр. 
за наличието на алергени и др.;

други. ■

ПОлзи зА ПОтРЕБитЕлитЕ

достъп до допълнителна информация  ■
за продукта;

необходимата информация е предоста- ■
вена навреме и в подходящ формат (език);

информацията е налична навсякъде,  ■
по всяко време, за всеки продукт;

структурирана информация, спо- ■
ред нуждите на всеки клиент;

лесно за употреба от потребите- ■
лите.
В близко бъдеще освен Extended 

Packaging мобилните устройства могат 
да се използват и за други приложения, 
показани на фиг. 5.2.
GS1 MobileCom предоставя много въз-

можности и ползи както за потребите-
лите, така и за търговците и произво-
дителите. Тази инициатива превръща 
производителите и търговците не само 
в доставчици на продукти, но и им дава 
възможност да предоставят услуги, с 
които да гарантират прозрачност и 
да спечелят доверието на своите кли-
енти, което е ключов момент за успеха 
на всяка компания, развиваща дейност в 
сферата на потребителските стоки и 
услуги.

6. елеКтронен обмен на данни 
По стандартите GS1

(продължение от брой 3-4/2009)

ЕANCOM е най-често използваният стан-
дарт за електронните съобщения в електрон-
ния обмен на данни между търговските парт-
ньори в цял свят. Той е базиран на UN/ЕDIFACT 
(United Nations Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport), като 
ЕANCOM съобщенията са опростени и съо-
бразени с нуждите на търговията. Използва-
нето на EANCOM значително намалява мно-
жеството интерпретации при директното 
прилагане на EDIFACT, както и обема на пре-
даваните данни, а това от своя страна води 
до минимизиране на разходите по предаване  
и обработка на съобщенията.

Проучване за приложението на EANCOM 
съобщенията в електронния обмен на данни 
между водещи търговски вериги в България 
и техните доставчици показва, че в Бълга-
рия най-често използваните съобщения са 
ORDERS за поръчка, DESADV за авизо за дос-
тавка, RECADV за потвърждение за доставка 
и INVOICE за фактура. 
За изпращане на поръчки за снабдяването 

на магазините Фантастико, Европа-ВН ЕООД 
е въвела електронното съобщение за поръчка 
ORDERS към 300 от своите доставчици. По 
данни на 4 водещи търговски вериги, отнесе-
но към общия брой на техните доставчици и 
вида на електронното съобщение са отчете-
ни следните процентни съотношения:

Търговска верига ORDERS DESADV RECADV INVOICE
МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД 62% 27% - 2%
Супермаркети Пикадили АД 33% - 33% 10%
Практикер ЕООД > 70% > 16% - > 1,4%
Баумакс България ЕООД 40% - - 24%
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Освен използваните в България в насто-
ящия момент съобщения за поръчка, авизо 
за доставка, потвърждение за доставка и 
фактура, в набора от съобщения по стандар-
тите GS1 са предвидени и други съобщения, 
използването на които би довело до по-пълно 
реализиране на ползите от електронния об-

мен на данни. Съобщенията могат да бъдат 
разделени в три основни категории:

Съобщения за основни данни (Master  ■
Data),

Съобщения за транзакции, ■
Съобщения за справки и планиране, ■
Други. ■

СПиСЪК нА СЪОБщЕниятА ПО КАтЕГОРии:

СЪОБщЕния зА ОСнОвни дАнни 
PARTIN Основни данни за фирмите е първото съобщение, което се разменя между партньорите в начало-

то на техните бизнес отношения
PRICAT Информация за цени и данни от каталога за стоки и услуги. Съобщението може да се използва и 

за посочване на специални изисквания за опаковката и означението на стоката
PRODAT Основни данни за продуктите, съдържащи информация за идентификация на продукта, както и 

технически и функционални описания
PROINQ Запитване за продукт или група продукти по дефинирани в съобщението критерии

СЪОБщЕния зА тРАнзАКции
CNTCND Чрез това съобщение се предават условията по  сключения договор, в резултат на което може 

да се автоматизират валидизацията на поръчките и проверката на фактурите преди плащане
COACSU Предаване на търговски данни към задействани плащания и открити партиди по сметка за оп-

ределен период от време
COMDIS Съобщение за несъответствия (рекламация)
DESADV Авизо за доставка
HANMOV Съобщение за товаро-претоварни дейности и транспорт на стоката – предава се от един от 

партньорите към склад, дистрибуционен център или логистична фирма за идентифициране на 
услуги и ако е необходимо, движението на определени стоки

IFCSUM Възлагане на транспортни услуги
IFTMAN Отчитане доставянето на стоката, както и свързани с доставката детайли
IFTMBC Състояние на заявката за транспорт на пратка. Възможно е съобщението да показва статуса 

на заявката – 1) приета, 2) в момента се обработва, 3) приета е частично 4) отхвърлена
IFTMBF Окончателна заявка за транспорт. Съобщението съдържа и условията, при които да бъде реали-

зиран транспорта
IFTMIN Предава условията по договора за извършване на транспорт на пратка
IFTSTA Предаване на информация между търговските партньори за статуса или промяната в статуса 

(напр. инцидент) на транспорта
INSDES Инструкции за доставянето или вземането на пратка при условията, съдържащи се в съобщението
INVOIC Фактура
ORDCHG Промяна на поръчка
ORDERS Поръчка
ORDRSP Отговор на поръчка
OSTENQ Запитване за състоянието на поръчката
OSTRPT Справка за състоянието на поръчката
PAYMUL Платежно нареждане за повече плащания
QUOTES Оферта
RECADV Потвърждение за доставка
REMADV Авизо за плащане
REQUOTE Искане на оферта
RETANN Известие за връщане на стока
RETINS Указание за връщаната стока
TAXCON Съобщение за платени такси/данъци
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Към „други“ спадат CONDRA - съобщение 
за администриране и обмен на графични фай-
лове - и общото съобщение GENERAL.
Електронният обмен на данни EDI е подхо-

дящо средство за комуникация там, където 
между търговските партньори са установени 
дълготрайни бизнес отношения, в рамките на 
които се реализира среден до голям оборот 
на документи (обмен на данни). EDI повишава 
ефективността на комуникацията и позволя-
ва автоматичното получаване и обработка 
на документи. При стартиране на EDI на база 

EANCOM стандарта на съобщенията не е не-
обходимо да бъде въведен целия спектър от 
съобщения, всичко е въпрос на договорка меж-
ду партниращите страни, но използването 
на по-голям набор от съобщения води до по-го-
лям потенциал за рационализации. От основ-
но значение за различните процеси е единна-
та, уникална идентификация на продуктите 
и партньорите. В EANCOM съобщенията про-
дуктите се идентифицират с Глобален номер 
на търговската единица GTIN, а партньорите 
с Глобален номер за локация GLN.

СЪОБщЕния зА СПРАвКи и ПлАниРАнЕ
APERAK Потвърждаване, че дадено съобщение е получено
BANSTA Банков статус (изпраща се от банката)
CREMUL Изпраща се от банката в потвърждение на това, че определена сметка е обвързана с извърш-

ването на определени плащания
CONTRL За отчитане на грешки при получаване на съобщение
DELFOR За нуждите на планиране, предвид предстоящи срокове на доставка или дългосрочни прогнози, 

се указват необходимите количества от даден продукт
DEBMUL Изпраща се от банката с информация за конкретна дата, в която определени суми ще бъдат 

изтеглени от сметката за извършване на съответните плащания
DIRDEB Нареждане за дебитно плащане по банкова сметка за извършена услуга
FINCAN Сторно
FINSTA Извлечение на банкова сметка
INVRPT Справка за складови наличности
MSCONS Справка за измерими услуги
QALITY Данни за качество
SLSFCT Прогноза за продажбите
SLSRPT Справка за продажбите

7. Платформа eXite – мрежа за 
бизнес интеграция и елеКтронен 
обмен на данни (eDi)

АКСИОР е българският партньор 
на европейската Мрежа за бизнес 
интеграция eXite® – доставчик на 
услуги за електронен обмен  
на данни(EDI).

АКСИОР осъществява комплексни услуги 
по доставка и инсталация на компютърни 
системи, мрежи, комуникация и софтуерни 

продукти и  осъществява професионални 
услуги за системна интеграция и внедря-
ване на софтуерни приложения. Фирмата 
е специализирана в консултации, анализ, 
проектиране и разработване на клиентски 
ориентиран софтуер. АКСИОР  внедрява и 
поддържа софтуерни решения на водещи 
световни фирми  в индустрията, банково-
то дело, търговия и дистрибутиране на 
стоки.
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Електронният обмен на данни (EDI) пред-
ставлява обмен на данни с определена струк-
тура (EANCOM, XML), базирана на глобалните 
стандарти на GS1 между компютърните сис-
теми на партньорите в напълно защитена 
комуникационна среда, осигурена от EDI дос-
тавчик.
Внедряването на EDI стандартите за об-

мен в България започна през 2005 година съв-
местно с GS1 България и големите търговски 
вериги БИЛЛА и МЕТРО. Главната цел на тази 
технология е подобряването на ефективност-
та и намаляване на разходите по обслужване 
на документооборота между търговските  
вериги и техните доставчици. Идеята е да се 
премине към един по-сигурен и качествен на-
чин на работа, който да подпомогне бизнеса 
чрез въвеждане на по-високо ниво на автома-
тизация на процесите. EDI стандартите поз-
воляват въвеждане на директен диалог между 
компютърните системи на веригите и тех-
ните доставчици, при което се минимизират 
възможни човешки грешки и разходите по об-
работката на документите за доставките и 
фактуриране на продажбите.
Документите, които най-често се обме-

нят са Поръчка, Авизо за доставка(Стокова 
Разписка), Потвърждение за доставка и Фак-
тура, като всеки един от тях е съобразен с 
индивидуалните изисквания на търговските 
вериги и българското законодателство. Ко-
муникацията в EDI системата е защитена 
с SSL криптиране, което прави обмена сигу-
рен,  данните от документите се предават 
непроменени от изпращача до получателя, 
като се маркират с дата и час на изпращане/
получаване.
От 2005г. АКСИОР предлага услуги за  Елек-

тронен обмен на данни през eXite®.
Международният център за Електронен 

обмен на данни eXite®  е създаден преди пове-
че от 25 години от GS1 Австрия и стартира 
тази иновационна технология с Билла и голе-
ми доставчици като Procter&Gamble, RADATZ, 
Henkel, Nestle, Банк Аустрия, както и с голе-
ми логистични компании. Международната 
мрежа за бизнес интеграция eXite®  е водещ 
център в развитието не само на технологич-
ни стандарти за електронен обмен на данни 
при търговия с бързооборотни стоки, но и  
успешно внедрява тези технологии в сродни 
индустрии като строителство, фармация, 
дрогерии, логистика, търговия с електро-

материали и мебели. Здравеопазването и 
гастрономията правят първите опити за 
интегриране на тези  технологии в техните 
специфични бизнес процеси. Платформата 
eXite® обслужва над 6000 крупни корпоратив-
ни клиенти и много други доставчици в Цен-
трална и Източна Европа.

ПРЕиМУщЕСтвА нА EXITE®

Платформата eXite® гарантира 99.9% 
наличност, надеждност и сигурност на EDI.  
eXite® осигурява обмен на над 40 вида от 
най-важните търговски документи като: 
Фактура, Поръчка, Потвърждение на дос-
тавка, Наличности, Отчети за продажби, 
Извлечение от сметка, Нареждане за екс-
педиция, Платежни документи и др. между 
търговските партньори, логистичните 
компании, банките и държавната админи-
страция. Документооборотът през eXite® 
непрекъснато се обновява с нови документи 
и участници. С преминаването към EDI през 
eXite®, фирмите стават част от една по-си-
гурна и ефективна система с гантиран об-
мен на документи, която спестява време и 
разходи и на двете страни – веригите и дос-
тавчиците. Скъсява се времето за обмен на 
документи и съответно придвижването на 
плащанията, намаляват се грешките. Оси-
гурява се проследяемост на стоките и доку-
ментите. Въвежда се общ „език“ за обмен на 
данни между системите - EANCOM. Оптими-
зират се наличностите във веригите и при 
доставчиците.

ПРЕдлАГАни От АКСиОР  
РЕшЕния зА EDI

АКСИОР предлага гъвкави решения, подхо-
дящи за всеки тип фирма според бизнеса, до-
кументооборота и мястото им във веригата 
на снабдяване и доставки.
За малките и средни фирми-доставчици на 

търговските вериги предлагаме две решения: 
eXite Web Client® и eXite Trade IT®

eXite Web Client®
eXite Web Client® е приложение, което се ин-

сталира локално на компютър на участника 
в EDI. Това е  самостоятелна информационна 
система с комуникационен модул, собстве-
на база данни и всички необходими средства, 
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които позволяват на  доставчиците на тър-
говските вериги да се свързват със своите 
партньори посредством системата eXite® 
и да обменят  регламентираните до момен-
та електронни документи (Поръчка, Авизо за 
доставка/Стокова разписка, Потвърждение 
на доставка и Фактура), в напълно сигурна и 
защитена среда.
eXite WEB Client® осигурява възможност за 

интеграция със системите за фирмено упра-
вление на клиентите чрез обмен на XML фай-
лове и постигане на пълна автоматизация на 
процеса по получаване и изпращане на тър-
говските документи при взаимодействието 
с търговските вериги.
eXite WEB Client®  дава възможност на дос-

тавчиците самостоятелно да обновяват в 
своята система данните за артикули, ценови 
листи за съответните вериги както и нови 
търговски обекти.
eXite WEB Client®  е преведен на български 

език, съобразен е напълно с препоръките на 
местното законодателство и поддържа спе-
цифичните изисквания на търговските вери-
ги, печатни форми и електронни съобщения. 
Поддържа локален собствен архив на докумен-
тите – фактури по изискванията на местно-
то законодателство.
eXite WEB Client® поддържа документите в 

два формата – EANCOM при преноса по мре-
жата на eXite® и XML при тяхното съхранени-
ето и обработка в системите за управление.

eXite Trade IT® 
eXite Trade IT®  е WEB-базирано приложение, 

което е достъпно чрез всеки WEB-браузър и 
от всяко место, без да е необходима локална 
инсталация. Няма ограничения относно опе-
рационната система на потребителя.
eXite Trade IT® позволява на доставчика 

да получава съобщения, изпратени от тър-

говските вериги, да ги визуализира като до-
кументи, да ги разпечатва и предава за из-
пълнение на съответните отговорници, да 
генерира следващи документи към търгов-
ските вериги и да ги изпраща в съответния 
EANCOM формат.
eXite Trade IT® дава възможност за лесно 

обновяване на данни за артикули, ценови лис-
ти за съответните вериги и нови търговски 
обекти.
eXite Trade IT® е преведен на български 

език, отговаря напълно на изискванията 
на местното законодателство и поддър-
жа специфични изисквания на търговските 
вериги. Има всички необходими функции : 
Поръчка, Авизо за доставка, Потвържде-
ние на доставка и електронна Фактура по 
изискванията на българското законода-
телство.

eXite Trade IT® е подходящ за малки компа-
нии с нисък документооборот, с динамичен 
персонал и отдалечени офиси.
Лесно достъпен, има централизирана под-

дръжка и е икономичен начин за реалиране на 
електронен обмен на данни.
eXite Trade IT® има удобен потребителски 

интерфейс , печатни форми по изискванията 
на веригите и е достъпен за фирми с малък 
бюджет и които не се нуждаят от по-ната-
тъшна интеграция в системи за фирмено уп-
равление.

B2B интЕГРАциОнЕн СЪРвЪР  
нА АКСиОР

Напълно автоматизирано и интегрира-
но EDI решение, предназначено за търговски 
вериги, логистични партньори и големи хол-
дингови компании, базирано на Transdatix  ин-
теграционен софтуер и  конвертори, който 
се настройва и внедрява от специалисти на 
АКСИОР.
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Схема на EDI през В2В интеграционен сървър

Интегрираното B2B решение на АКСИОР се 
ползва от големи клиенти и търговски вериги 
като: Baumax, Billa, Dachser, Edeka, Feratel, Gedat, 
Hogast, KiKa/Leiner, Lagermax, Lekkerland, LBS, 
Markant, Metro, Nagel, CBB, Ckodata, Rewe, Routex, 
Schenk, Siemens, Sony, Spar, T-Mobile и Wal-Mart.
В България се ползва от търговска верига 

Пикадили, и от ВМ Финанс Груп АД – големи 
дистрибутори като Авенди, Бултранспорт и 
Трансимпорт  общо 6 доставчика на търгов-
ските вериги и една логистична компания. 
Интегрираното B2B решение на АКСИ-

ОР е внедрено в известната марка за моден 
текстил Ulla Popken в България и осигурява 
напълно автоматизиран обмен на документи 
SLSRPT, ORDER, ORDRSP, DESADV и INVOIC с 
централата в Германия.
B2B решението на АКСИОР e универсално 

и много гъвкаво и спомага за ефективното ин-
тегриране на процесите на обмен на данни по 
EDI стандартите към различни системи за 
бизнес управление, като позволява пълна ав-
томатизация на процесите. 

ПРОцЕдУРА зА вКлЮчвАнЕ в EXITE®

За организиране на EDI през eXite® е необ-
ходима регистрация в GS1 България за получа-
ване на  уникален идентификатор на фирмата 
– Global Location Number (GLN). С този уникален 
код и  данните на фирмата се осъществява  ре-
гистрацията в системата eXite ®. В рамките 
на няколко часа след попълване на първоначал-
ната заявка, техническият екип на АКСИОР се 
свързва с клиента, за да уточни подходящото 
време за включване към системата и за про-
веждането на обучението. За всяка търговска 
верига има утвърдена процедура за включване 
на  участник в EDI. 

хАРАКтЕРиСтиКи нА УСлУГитЕ  
в EXITE ®

eXite® отговаря на най-високите изисква-
ния на клиентите за надеждност, която се 
гарантира от изградената инфраструкту-
ра, разположена физически в два различни 
компютърни центъра на IBM във Виена. Под-
държа се огледална работа на продуктивна 
и резервна система, както и двойно подси-
гурени комуникационни канали и оборудване. 
С високото ниво на надеждност и работос-
посбност на системата eXite® се постига 
гарантиран достъп до системата от 99,9%.  
eXite®  предлага достъп практически до все-
ки EDI партньор по света чрез своята раз-
вита мрежа от локални партньори. eXite® 
осигурява конфиденциалност на обменяна-
та между партньорите информация. eXite® 
осигурява SSL криптиране, P2P комуникация 
и AS/2 криптирана комуникация. eXite® под-
държа стандарти: UN/EDIFACT, GS1 XML. 
Частни формати могат да се обменят като 
данните се пакетират. eXite®  осигурява до-
казателство за доставяне чрез e-mail, SMS, 
IP socket заявки и поддържа  електронен сер-
тификат.

EDI ФАКтУРи ПРЕз  EXITE® 

АКСИОР предлага ефективен обмен на 
електронни фактури през напълно защитена-
та среда на eXite® на база (EDI) стандарти-
те, съобразно изискванията на местното и 
Европейско законодателство. От средата 
на 2009 г. АКСИОР успешно стартира обмена 
на електронни фактури по EDI с търговските 
вериги Метро, Практикер, Баумакс и Пикади-
ли и техните доставчици. 
EDI фактурата обменена през eXite® е с га-

рантирани: произход, ненарушимост, еднак-
вост и проследимост на съдържанието при 
издателя и получателя. 
eXite® осигурява достъп до системата си 

за електронен архив на обменените факту-
ри от контрагентите. Услугата на eXite® 
по съхранение на фактурите в електронен 
архив е в съответствие с изискванията на 
Европейското и българското законодател-
ство. До архива се осигурява достъп на ото-
ризирани служители от фирмите и проверя-
ващи от НАП при извършване на насрещни 
проверки.
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