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Нова дългосрочна 
стратегия на GS1 
и по-ефективна 
организация
През изминалата 

година GS1 приклю-
чи	работа	по	основни	
проекти	 и	 същевре-
менно бе приета нова 

стратегия,	 която	 нарекохме	 “GS1	 2020”.	
Осъществен	беше	проект	за	организацион-
на ефективност на Централата на GS1 (GS1 
Global	Office),	целящ	единство	и	сплотеност	
на организацията. В тази връзка се извърши-
ха	значими	промени	по	отношение	на	основ-
ните	процеси,	принципите	на	работа	и	начи-
на, по който нашите отдели комуникират.

Поглед към 2020 г.
Визията	на	GS1	за	2020	г.	включва:	
На първо място e ефективната работа 

на	вече	утвърдената	на	международно	ниво	
система за автоматична идентификация GS1, 
която	е	в	основата	на	всички	направления	
стандарти	на	организацията.	Съществуват	
още	много	възможности	за	широко	приложе-
ние	на	системата	за	автоматична	иденти-
фикация GS1, които да подпомогнат изпълне-
нието на мисията на GS1.

На второ място трябва да осигурим ин-
струментите, с които да помогнем  на ор-
ганизациите	да	постигнат	качество	на	да-
нните.	Според	проучване	на	Националната	
организация GS1 на Обединеното Кралство 
неточните	данни	водят	до	загуби	в	размер	
на	над	1	млрд	паунда	годишно	за	хранително-
вкусовия	сектор.	Стандартите	GS1	и	налич-
ната инфраструктура могат да спомогнат 
за	поддържането	и	обмена	на	висококачест-
вени данни за продуктите и процесите във 
фирмите.

На трето място е	необходимо	да	се	по-
стигне	пълна	прозрачност	по	веригата	за	
снабдяване. В съвременния свят веригите за 
снабдяване са глобални и сложно устроени. 
Постигнето	на	пълна	прозрачност	при	дви-
жение на продуктите и амбалажа по верига-
та	е	от	изключително	значение.	Прозрачнос-
тта позволява да се реализират множество 
ползи като права и обратна проследимост, 
безопасност	на	храните,	бързо	изтегляне	на	
продукти от пазара, борба с фалшификати-
те	и	автентичност	на	продуктите.

И накрая трябва да разширим стандарти-
те Business-to-Business, за да свържем потре-
бителите	с	фирмите.	Все	повече	потребите-
ли използват интернет и мобилните си теле-
фони	за	връзка	с	бизнеса.	GS1	ще	подпомогне	
пълноценното	използване	на	тези	нови	техно-
логии като осигури на фирмите възможност 
да предоставят на своите потребители на-
деждни	и	сигурни	данни	за	техните	продукти.	
Благодарение	на	този	подход	предприятията	
в търговията на дребно, здравеопазването, 
транспорта и логистиката, и много други 
отрасли	по	света,	ще	могат	да	се	възполз-
ват от предимствата, които системата от 
стандарти	GS1	предоставя	вече	повече	от	30	
години.

Нова организационна структура:  
повече отчетени ползи
Отчетени	са	първите	ползи	от	новия	по-

интегриран	подход	на	организацията.	Разра-
ботването на стандарти е много по-ефек-
тивно. Стремим се да реализараме решения, 
които	са	ориентирани	повече	към	нуждите	
на	бизнеса,	а	не	толкова	към	самата	техноло-
гия.	Значително	подобрихме	обществената	
си	политика	и	това	ни	помогна	да	увеличим	
доверието на потребителите в системата. 
Проучванията	ни	са	много	по-задълбочени	и	
широкообхватни.	Най-важното	е,	че	се	фоку-
сирахме	върху	начините	за	подпомагане	на	
Националните организации GS1, за да могат 
те	да	обслужват	своите	членове	по-добре.	
Интегритета на системата е нашата глав-
на	цел,	към	която	ще	се	стремим	и	занапред.

Упорита работа на много хора
Всеки ден екипът ни от сътрудници както в 

Централния офис на GS1, така и в Национални-
те организации GS1 по света дават най-добро-
то	от	себе	си.	Всичко,	което	сме	постигнали	
през	годината	е	резултат	на	тяхната	упори-
та работа. Благодарен съм на нашите зам. 
председатели José Lopez и Tim Smucker за по-
мощта	им	при	изпълнение	на	мисията	на	GS1.
Очаква	се	предстоящата	година	да	бъде	

поредната	важна	за	участниците	в	глобал-
ната верига за снабдяване, но  те могат да 
разчитат	на	подкрепата	и	помощта	на	всич-
ки GS1 организации и специалисти по света.

Мигел Лопера
Президент и изпълнителен секретар на GS1

Писмо от президента и изпълнителен секретар  
на Международната организация GS1
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“GS1	вярва	в	това,	че	решенията,	кои-
то	разработва	за	различните	сектори	на	
индустрията oтговарят на действител-
ните нужди на бизнеса. Нашата дейност 
предоставя	 възможност	 на	 различните	

групи	потребители	по	цял	свят	да	осъществят	контакт	
помежду	си	и	да	засилят	своето	сътрудничество,	и	в	съ-
щото	време	да	разширят	приложението	на	системата	
GS1 и да подобрят ефективността в своите вериги за 
снабдяване.”

Chris Adcock
Президент, GS1 Industry Engagement
Президент, EPCglobal, Inc.

Приложение на стандартите 
GS1 в различни отрасли
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Исторически преглед
Историята на GS1 дава отговор на 

въпроса:	 “ЗАЩО	 ЗА	 НАС	 ВЕРИГАТА	 ЗА	
СНАБДЯВАНЕ	 В	 ТЪРГОВИЯТА	 НА	 ДРЕБ-
НО	ИМА	ТОЛКОВА	ГОЛЯМО	ЗНАЧЕНИЕ?”	
През	септември	1969	г.	 членове	на	Асо-
циацията	на	производителите	на	храни-
телни стоки в Америка (Grocery 
Manufacturers of America 
Association)	 и	 члено-
ве на Асоциацията 
на търговските 
вериги се сре-
щат,	 за	 да	
о б с ъ д ят 
н е о б х о -
д имо ст -
та от въ-
в е ж д а н е -
то на уни-
в е р с а л е н 
п род у ктов 
код за едини-
ците, които 
се продават 
в магазини-
те	за	храни-
телни сто-
ки. На след-
ващата	 го-
дина през 
август се 
с ъ з д а в а 
временен 
комитет 
за  раз -

Търговия на дребно

работване на т.нар. Универсален код за 
идентификация на хранителните проду-
кти.	За	управлението	и	администриране-
то на Универсалния Код на Продукти-
те (UPC) през 1972 г. се създава Съвет 
за унифицирано кодиране на хранителните 
стоки (The Uniform Grocery Product Code 
Council, UGPCC).

Дизайнът на баркода, ка-
къвто го познаваме днес, 
е избран от Съвета през 
1973 г., като първия бар-
код се сканира на 26 юни 
1974 г. на касата в супер-
маркет Marsh’s в Троя, 

щата	Оха-
йо,	САЩ.	

Повече 
от баркод
Д н е с , 

стандар -
тите GS1 
са много 
повече	 от	
б а р к о д а 
сам по себе 

си.	 Те	 включ-
ват и стандар-

ти за обмен на 
електронни биз-
нес	 съобще-
ния, за син-
хронизация	
на данни, за 
идентифика-
ция с използ-
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ване	 на	 радиочестотната	технология,	
както и решения на множество пробле-
ми, с които се сблъсква бизнеса.
За	 разработването	 на	 тези	 стан-

дарти	GS1	привлича	 всички	 участници	
по веригата за снабдяване – произво-
дители, дистрибутори, търговци на 
дребно, транспортни фирми, митни-
чески	 организации,	 софтуерни	фирми,	
местни и международни регулаторни 
органи, както и много други. Много 
често	тези	фирми	са	преки	конкуренти	
в практиката, но под ръководството 
на GS1 успяват да работят съвместно 
за създаването на стандарти, които 
да направят веригата за снабдяване 
по-бърза	 и	 по-ефективна,	 като	 съще-
временно намалят нейната сложност и 
се	отчита	намаляване	на	разходите.

Ключови инициативи
GS1 работи съвместно със сектор 

търговия на дребно по основни иници-
ативи като:
•	символиката GS1 DataBar, която 

позволява	да	се	кодира	повече	информа-
ция	на	по-малко	място	и	по	този	начин	
разширява приложението на универ-
салната маркировка с баркод и при про-
дукти с променливо тегло, например 
пресни продукти; или
•	 EPCglobal със стандартите при 

използване	на	радиочестотната	тех-
нология за идентификация на проду-
ктите, която предоставя революци-
онно	нов	начин	за	реализиране	на	про-
следимост на продуктите по верига-
та	за	снабдяване	и	чрез	използване	на	
идентификацията на продукта осигу-
рява	достъп	до	 повече	 информация	 за	
него.

Сътрудничество 
На международно ниво GS1 активно си 

сътрудничи	с	по-важните	организации,	

които обединяват търговци и произво-
дители на бързообортни и потребител-
ски	стоки,	в	това	число	Consumer	Goods	
Forum (TCGF), the Grocery Manufacturer’s 
Association (GMA), the Food Marketing 
Institute (FMI), както и Efficient Consumer 
Response	 (ECR).	 Сътрудничеството	 с	
тези организации ни позволява по-до-
бре да определим и да отговорим на 
нуждите на търговските партньори в 
търговията на дребно.

Значимост на постигнатото
Последната година се оказа важна 

за	съвместната	ни	работа	с	участни-
ците във веригата за снабдяване в 
търговията на дребно. Един от клю-
човите	резултати	на	успешно	приклю-
чилия	проект за Организационна ефек-
тивност е създаването на отрасло-
во-фокусирани екипи към Централния 
офис,	в	това	число	екип,	който	изцяло	
е	 съсредоточен	 в	 сектора	 търговия	
на	 дребно.	Още	по-значимо	 е	 създава-
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нето на потребителска група Retai l 
Value Chain Industry User Group (RVC 
IUG).	 Групата	 има	 определена	 мисия	
и приет устав. Избрани са двама съп-
редседатели и е направена пълна кар-
тина на дейностите на GS1 в сектор 
търговия на дребно.

“Работната	група	Retail	Value	
Chain Industry User Group се зани-
мава	със	стратегическото	пла-
ниране на инициативи в областта 
на търговията на дребно, мобил-
ната търговия, пакетажа, пови-
шаване ефективността на проце-
сите по веригата за снабдяване, 
хранителната	верига	и	други	
важни за търговията на дребно 

направления.
Усилията ни са фокусирани и 

върху	това	да	подпомагаме	фир-
мите-членове	при	внедряването	
на стандартите GS1, както и да 
работим съвместно с други стан-
дартизиращи	органи	и	търговски	
организации.	Приканваме	всички	
заинтересовани фирми да се при-
съединят към нас и да вземат 

участие	в	този	диалог.“

Antonio SALTO - Kraft Foods
Dr. Gerd WOLFRAM - METRO Group
Съпредседатели на GS1 Retail Supply Chain 
Industry User Group

Много повече от супермаркети
Освен супермаркети и магазини за 

хранителни	 стоки	 веригата	 за	 снаб-
дяване	в	търговията	на	дребно	включ-
ва	и	много	други	 участници.	През	2010	
г. GS1 издаде „Насоки за внедряване 

и	 използване	 на	 радиочестотната	
идентификация и стандартите GS1 
при	осъществяване	на	Електронно	на-
блюдение на стоките (Electronic Article 
Surveillance, EAS)“. Това решение се из-
ползва за предотвратяване на кражби-
те в търговските обекти, например в 
магазините	за	бутикови	дрехи.	Напра-
вени	бяха	и	няколко	интересни	опита	в	
търговията	с	текстилни	изделия	чрез	
използване	на	радиочестотни	етикети	
на	ниво	отделен	артикул,	с	което	бяха	
доказани предимствата от използване 
на	радиочестотната	идентификация,	
за повишаването на ефикасността при 
управлението и по-доброто следене на 
запасите.
Последва	 издаването	 на	 „Ръковод-

ство за внедряване и използване на 
радиочестотната	 идентификация	 и	
стандартите GS1 по веригата за снаб-
дяване в търговията с електроника“. В 
ход	 е	 работата	 по	 присъединяването	
на потребителската група от сектор 
електроника към групата Retail Value 
Chain Industry User Group.

Присъединете се към нас!
Със съдействието на сектор търго-

вия на дребно, GS1 се ангажира да раз-
бере, какви стандарти, услуги и реше-
ния за усъвършенстване на процесите 
са	необходими	на	този	 сектор.	Не	 би-
хме	могли	да	реализираме	тази	задача	
без активното съдействие на заинте-
ресованите	страни	от	различните	ре-
гиони	по	света.	Станете	част	от	този	
процес	 –	 включете	се	 в	 групата	Retail	
Value Chain Industry User Group (RVC 
IUG)	 и	 бъдете	 сигурни,	 че	 специфич-
ните	за	 вашата	фирма	искания	ще	бъ-
дат	чути.	Повече	информация	може	да	
бъде намерена на www.gs1.org/gsmp/
community/working_groups  в секция  
„IE Groups“.



9

Още една силна година за GS1  
в здравеопазването (GS1 Healthcare)
Вече	 5	 години	GS1	работи	съвмест-

но	със	световната	здравната	общност	
посредством създадената за целта до-
броволна работна група GS1 Healthcare. 
Нейн приоритет е успешното внедря-
ване и разпространяване на стандар-
тите GS1 в сектора здравеопазване 
като	привлича	експерти	в	тази	област,	
които	си	сътрудничат	за	осигуряване	
безопасността на пациентите и пови-
шаване на ефективността на верига-
та за снабдяване в здравеопазването. 
GS1 Healthcare, както и сформираните 
на национално ниво под ръководството 
на GS1 Национални организации работ-
ни групи са признати от регулаторни-
те органи в страните като основен 
източник	 на	 информация	 и	 най-добри	
практики при вне дряване на глобални 
стандарти в здравеопазването.

Нови стандарти за сектора
Освен	 Глобален	 стандарт	 за	 про-

следимост в здравеопазването, който 
беше одобрен миналата година, са раз-

работени и нови стандарти за този 
сектор, като например:

Стандарт за идентификация  
на медицински продукти
Стандартът за идентификация на ме-

дицински продукти (Product Identification 
Standard for Medical Products) дефинира 
данните и какви носители за кодира-
не на тези данни да се използват при 
идентификация на медицинските про-
дукти за всяко от нивата на опаковане. 
В него се съдържат насоки за избора 
на идентификационните номера и до-
пълнителните данни за продуктите и 
тяхното	производство	(например:	пар-
тиден номер, срок на годност и/или се-
риен номер), как да се използват и как-
ви	 са	 подходящите	 носители	 за	тези	
данни.
Широкото внедряване на система-

та	 за	 автоматична	 идентификация	 и	
обхващане	 на	 данни	 (AIDC)	 в	 здравео-
пазването	ще	 повиши	 безопасността	
на	 пациентите,	 чрез	 намаляване	 на	
медицинските грешки, борба с фалши-
фицирането на медицински продукти, 
изграждането на ефективни системи 
за бързо изтегляне от търговската 
мрежа на продукти с доказано вредно 
съдържание,	 както	и	ще	позволи	пода-
ването на информация относно неже-
лани лекарствени реакции.

Стандарт за идентификация на 
малки хирургически инструменти
Глобалният	 стандарт	 за	 директно	

маркиране	на	малките	хирургически	ин-
струменти (Product Identifcation Standard 

Здравеопазване
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for Small Instruments) разглежда преди 
всичко	 маркирането	 на	 хирургически	
инструменти по стандарта за авто-
матична	 идентификация	 и	 обхващане	
на данни (AIDC) с цел проследяване на 
инструментите в процеса на стерили-
зация,	най-вече	при	движението	им	към	
стерилизационните в болниците или 
специализираните центрове и обратно.

“Глобалните,	отворени	и	
неутрални спрямо бизнес 

партньорите стандарти GS1 
носят доказани ползи на веригата 
за снабдяване в здравеопазването 

и допринасят за повишаване 
безопасността на пациентите, 

които лекуваме. Настъпи 
момента	за	тяхното	широко	

внедряване.”

Dr. Ajit SHETTY
Chairman Board of Directors, Janssen Pharmaceutica
N.V., Beerse, Belgium
Corporate Vice President Enterprise Supply Chain,
Johnson & Johnson, New Brunswick, NY, USA

Глобална синхронизация на данни  
в здравеопазването
Продължава	 отличната	 работа	 по	

инициативата	за	внедряване	на	Глобал-
ната	мрежа	за	синхронизация	на	данни-
те (GDSN), която стартира с цел да се 
ускори възприемането на глобалната 
синхронизация	 на	 данните	 в	 здравео-
пазването.	 Все	 повече	 водещи	 здравни	
организации се присъединяват към ини-
циативата,	в	това	число	доставчици	на	
медицински услуги, търговски организа-
ции, аптеки и дистрибутори от стра-
на на „търсенето“ и десетки фирми от 
страна на „предлагането“. В резултат 
на	усилията	до	момента	са	осъществе-
ни над 70 GDSN връзки в реално време 
между партньори по веригата за снаб-
дяване в здравеопазването. Освен това, 

базирайки	се	на	опита	на	участниците,	
отделна подгрупа разработи доклад, 
който да подпомогне и улесни внедрява-
нето на GDSN от други здравни органи-
зации.	За	да	се	ускори	внедряването	на	
GDSN в здравеопазването и да се улесни 
правилната	регистрация	на	различните	
продукти в GDSN, GS1 създаде два нови 
елемента	(brick	codes)	в	Глобалната	кла-
сификация на продуктите (Global Product 
Classification, GPC) – един за лекарствени 
продукти, а вторият за медицински из-
делия.

Реформата в здравеопазването  
води до появата на нови  
възможности
С цел осигуряване безопасността 

на пациентите и предвид бързо нара-
стващите	 разходи	 в	 здравеопазване-
то, правителствата в много държави 
по	света	предприемат	различни	мерки	
и промени на политиката в този сек-
тор.	Някои	от	промените	ще	засегнат	
пряко веригата за снабдяване в здра-
веопазването.	Различни	международни	
организации и правителствени служ-
би са разработили или са в процес на 
разработване	 на	 наредби,	 изискващи	
задължителното използване на авто-
матична	идентификация,	сериализация	
на продуктите и системи за просле-
дяване	 в	 здравеопазването.	 Сред	тях	
са Европейската Комисия (ЕU), Амери-
канската	агенция	по	 храните	и	 лекар-
ствата (FDA), Националната агенция 
по здравеопазване в Бразилия (ANVISA), 
Министерството на здравеопазването 
на Турция, Китайската държавна адми-
нистрация	 по	 храните	и	 лекарствата	
(SFDA) и Министерство на здравео-
пазването	и	семейното	благополучие	в	
Индия. Системата от стандарти GS1 
може да осигури глобалната рамка, с 
която	да	се	отговори	на	всички	специ-
фични	изисквания	за	медицинските	про-
дукти.
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Публична политика 
Важна	 част	 от	работата	 на	GS1	 в	

сектора	 се	 осъществява	 от	 работ-
на	 група	 по	 публичната	 политика.	 Тя	
направлява	 стратегически	 взаимо -
действието	 и	 сътрудничеството	 с	
основните	 фигури,	 определящи	 све-
товната	 публична	 политика	 и	 прави-
телствените власти и влияе при въз-
приемането	 на	 хармонизиран	 подход	
за идентификация на продуктите, 
синхронизация	на	данните	и	осъщест-
вяване на проследимост в съответ-
ствие с глобалните стандарти GS1. 
В	 тази	 връзка	 са	 издадени	 различни	
доклади	 и	 становища,	 и	 са	 изпратени	
официални писма до национални регу-
латорни органи. Създадена е и база от 
данни Public Policy Database, в която се 
съдържа информация за изискванията 
на регулаторните органи и потреби-
телите	в	различните	страни	в	сектор	
здравеопазване.

Ускорено внедряване  
на стандартите
Все	 още	 се	 работи	 по	 голяма	 част	

от стандартите, но доколкото те са 
подходящи	за	 над	 90%	от	всички	меди-
цински продукти, фокусът се измества 
от разработване на стандартите към 
тяхното	внедряване.	GS1	Националните	
организации, които работят в активно 
сътрудничество,	ще	се	 заемат	с	 уско-
ряване на процесите за възприемане и 
внедряване на стандартите в сферата 
на здравеопазването по региони. 21-на 
от	тях	са	създали	регионални	потреби-
телски	групи,	които	обединяват	всички	
местни	участници	във	веригата	за	снаб-
дяване и им помагат в усилията за пови-
шаване на безопасността на пациенти-
те и ефективността на процесите по 
веригата.
Повече	 информация	 за	 дейностите	

на	 GS1	 Healthcare,	 както	 и	 различните	
работни и потребителски групи може 

да намерите на адрес www.gs1.org/
healthcare.
На	същата	страница	 в	 библиотека-

та може да намерите изданието на 
GS1 Healthcare Reference Book от 2010 
г., което съдържа информация за раз-
пространението и степента на внед-
ряване на стандартите GS1 по верига-
та за снабдяване в здравеопазването. 
В	справочника	 са	 представени	мнения	
на	експерти	от	различни	страни	за	ва-
жни нормативни промени и нови разра-
ботки в индустрията, както и иници-
ативи за популяризиране на стандар-

тите и какви поу-
ки са събрани от 
работата по про-
екти за внедря-
ване на стандар-
тите.	Повече	ин-
формация може 
да намерите на 
адрес: www.gs1.
org/healthcare/
library.
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Връзката между търговските 
партньори по веригата  
за снабдяване
Транспорта и логистиката бързо се 

превръщат	 в	 един	 от	 най-значимите	
аспекти от управлението на верига-
та на снабдяване, тъй като те реал-
но свързват търговските партньори 
по веригата. Тези процеси са сложни и 
изискват добро взаимодействие меж-
ду отделните функционални звена във 
фирмите	и	техните	партньори.	Освен	
това в последните години се наблюда-
ва	 навлизане	 на	 високите	технологии	
в тази сфера: множество софтуерни 
приложения и оборудване са нераздел-
на	 част	 от	 движението	 на	 стоките	
–	 от	 доставчика	 на	 суровините	 през	
производителя и до крайния потреби-
тел.	 Използването	 на	 новите	техно-
логии	 води	 до	 съществена	 промяна	 в	
начина	на	организация	и	извършване	на	
дейностите по транспорта и логис-
тиката.

Холистичен поглед
В съвременната глобална верига за 

снабдяване компаниите не могат да 
се	фокусират	само	върху	собствените	
бизнес	 дейности.	 В	 дългосрочен	 план	
успехът	зависи	все	повече	от	действи-
ята	и	решенията	на	 всички	 участници	
по	веригата	–	от	доставчиците	на	су-
ровини и продукти до търговците. Из-
ползването на стандартите GS1 оси-
гурява	повече	прозрачност	и	по-добра	
оперативна съвместимост и спомага 
за предотвратяване на излишното 
дублиране на дейности на транспорт-
ните	 и	 логистични	 фирми,	 което	 не-
рядко	 се	 случва	 в	 усилията	 им	 да	 от-
говорят	на	 изискванията	на	техните	
клиенти. GS1 осигурява на компаниите 
от транспорта и логистиката въз-
можност да се конкурират не толко-
ва в основния бизнес процес, колкото в 
добавената стойност и предлаганото 
качество.

Интегриран подход
През последната година,  голяма 

част	от	 усилията	 на	 екипа,	 работещ	
в направление транспорт и логистика 
бяха	 съсредоточени	 върху	 разработ-
ването	на	 единен	 подход	 и	 адаптира-
не на стандартите към този сектор. 
Сформирана  е нова работна група - the 
GS1 Transport and Logistics Industry User 
Group (IUG) – с представители от пре-
дишните група ЕPC TLS и форум GS1 
Logistics Forum, както и представите-
ли	 на	 различни	 Национални	 организа-
ции GS1, които са особено активни в 
сектора Транспорт и логистика.

Транспорт и логистика
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Подходящият микс
Нуждите на този сектор не могат 

да се покрият с един единствен стан-
дарт или като се използва само един 
определен	вид	носител	на	данни.	Зато-
ва	GS1	съсредоточи	усилията	си	в	това	
да предостави на транспортните и ло-
гистични	фирми	 набор	 от	 стандарти	
и носители на данни (баркодове и EPC/
RFID	тагове)	 чрез	интегриран	подход,	
който може да бъде адаптиран срав-
нително лесно и да отговори на специ-
фичните	изисквания	на	сектора.

Подобрена наличност  
на информация 
Когато в основата на отделните 

операции и услуги са заложени стан-
дартите GS1, транспортните и ло-
гистични	компании	могат	да	работят	
със стандартизирана информация и 
да автоматизират процесите на ней-
ното събиране. Това им дава време да 
се	 съсредоточат	 върху	 това,	 как	 да	
използват информацията, а не как да 
се сдобият с нея. Използвайки добро-
волните, съобразени с потребители-
те	 и	 разработени	 с	 тяхното	 съдей-
ствие стандарти, фирмите от сек-
тор транспорт и логистика могат да 
работят	по-ефективно	и	по-икономич-
но, и с по-големи конкурентни предим-
ства.

Сътрудничество за постигането 
на общи цели
GS1 работи активно в сътрудни-

чество	с	различни	асоциации	на	индус-
трията и организации, за да гарантира 
съответствието на работата на GS1 
с нуждите и целите на сектор транс-
порт и логистика по цял свят.
От няколко години GS1 работи ак-

тивно	със	Световната	митническа	ор-
ганизация (WCO), както и с национални 
митнически	агенции	по	пилотни	проек-
ти,	 чиято	цел	е	да	се	подобри	предиз-

вестяването, сигурността, проследи-
мостта и спазването на изискванията 
при	 трансграничните	 превози	 (cross-
border shipments). В Обединеното крал-
ство някои от проектите в тази об-
ласт	 са	 осъществени	 съвместно	 с	
Асоциацията за търговия с вина и ал-
кохолни	 напитки,	 която	 години	 наред	
заема централно място в този сектор. 
Освен това GS1 работи съвместно с 
ISO, за да гарантира съвместимостта 
на стандартите GS1 с тези, разрабо-
тени от ISO.

Партньорство с B.I.C. при  
транспорта на контейнери 
Още	 една	 международна	 организа-

ция се присъедини към партньорите 
на GS1. През април 2010 г. GS1 и „Тhe 
Bureau International des Containers et du 
Transport	 Intermodal“	 (B.I.C.)	 подписаха	
меморандум	за	 сътрудничество.	B.I.C.	
е международна организация с несто-
панска цел, която контролира и адми-
нистрира глобална система за опре-
деляне на идентификационни номера 
(BIC-CODES), които се използват при 
транспортирането на контейнери. 
B.I.C.	 и	 GS1	 ще	 си	 сътрудничат	 при	
хармонизирането	на	 стандартите	 за	
веригата за снабдяване в сектора на 
транспорта	 и	 логистиката	 и	 ще	 се	
стремят към отворени стандарти, 
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които да удовлетворяват нуждите на 
сектора, като дейностите на двете 
организации	ще	 са	 взаимнодопълващи	
се.

Напредък в Модела за оперативна 
съвместимост 
Прозрачност	 и	 оперативна	 съвмес-

тимост при транспорта и складира-
нето са целите, към които се стреми 
GS1 и те могат да бъдат постигнати 
основно	 чрез	 подобряване	 на	 бизнес	
процесите. Това е работа на Модела за 
оперативна съвместимост в логисти-
ката и	ще	бъде	 възможно	 чрез	използ-
ване на стандартите за комуникация, 
чиито	изисквания	са	 вече	дефинирани.	
Стандартите	ще	бъдат	основна	част	
от	GS1	XML,	версия	3.0,	която	ще	изле-
зе през годината.

Много реализирани проекти
Много	компании	се	убедиха	в	това,	че	

ползите от внедряването на стандар-
тите GS1 са:
•	подобрена	ефективност,
•	повишаване	на	прозрачността	при	

движението на стоки и товари по вери-
гата за снабдяване,
•	по-ефективно	управление	и	следене	

на	наличностите,
•	по-голяма	сигурност	при	дистрибу-

тирането на стоките,

•	бързина	и
•	облекчена	 комуникация	 с	митниче-

ските служби и други правителствени 
агенции.

Какво предстои?
И	 занапред	 ще	 продължим	 работа	

по популяризиране на системата от 
стандарти GS1 и ускоряване на ней-
ното внедряване в сектор Транспорт 
и логистика. В рамките на процеса за 
разработване на стандарти (GSMP) 
ще	работим	в	посока	създаване	на	нови	
стандарти, както и усъвършенстване 
на	вече	съществуващите	стандарти	и	
решения, в съответствие с нуждите на 
отрасъла.	Освен	това	ще	работим	и	по	
регионални инициативи, като например 
проекти, финансирани от Европейския 
съюз	или	други	 в	Азиатско-Тихоокеан-
ския район.

Присъединете се към нас!
Присъединете се към потребител-

ската група GS1 Transport and Logistics 
Industry User Group (IUG), работната гру-
па Logistic eCom, която работи по стан-
дартите за комуникация или към други 
работни групи по интереси като посе-
тите: www.gs1.org/gsmp/community/
working_groups.
Специализи -

рана  брошура 
с  примери от 
практиката в об-
ластта на Транс-
порта и логис-
тиката може да 
намерите на ад-
рес: www.gs1.org/
transportlogistics.
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GS1	продуктите	и	решенията	се	фокусират	повече	
върху	нуждите	на	бизнеса	отколкото	върху	самата	тех-
нология. При разработването им е съблюдавана систе-
мата от глобални, неутрални стандарти GS1, което 
е основен момент при осигуряване на оперативната 
съвместимост по веригата, като освен това води до 
съкращаване	на	разходите	и	намаляване	сложността	
на процесите.

GS1 продукти и решения
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Къде веригата за снабдяване  
се среща с потребителите
Автоматичната	 идентификация	 и	

обхващане	на	данни	или	AIDC	(Automatic	
Identification and Data Capture) е събира-
телен	термин	за	различни	технологии	
и методи, използвани за идентифика-
ция на обекти и местоположения, за 
събиране	 на	 информация	 за	тях	 и	 об-
мен на информацията вътре в и между 
различни	фирми	и	организации.
Благодарение на AIDC, клиентите 

преминават по-бързо на касите в су-
пермаркетите и магазините, цените 
за	направените	покупки	са	точни	и	ак-
туални, в магазините знаят кои стоки 
е	 необходимо	да	 се	 поръчат	отново	 и	
всички	печелят	от	това	да	има	по-раз-
нообразни стоки на рафтовете и те 
рядко да остават незаредени.
Баркодовете	 и	 радиочестотните	

етикети	 (RFID	 tags)	 са	двата	най-чес-
то използвани носители на данни за 
автоматична	 идентификация	 и	 разби-
ра	се	най-видимата	част	от	дейност-
та на GS1. Баркодовете в системата 
GS1	 (включително	 GS1	 DataBar,	 GS1	
DataMatrix и някои други) и EPCglobal 
RFID етикетите се използват мили-
они пъти всеки ден, навсякъде по све-
та	и	почти	във	всеки	сектор	на	иконо-
миката.

Свързване на отраслите  
с технологиите
GS1 AIDC свързва както отделните 

сектори в икономиката, така и раз-
личните	 технологии. 	 Благодарение	

на AIDC, GS1 позволява на множество 
различни	 компании	 да	 комуникират	
много	 по-гладко	 и	 същевременно	 поз-
волява	технологии	от	миналото	да	ра-
ботят	паралелно	с	тези	на	бъдещето.	
GS1 влага ресурси и работи усилено за 
постигне на по-висока съвместимост 
между	 различните	технологии.	 Види-
ми резултати в това направление са: 
създаването на нови EPC стандарти 
за обмен на данни; работата по стра-
тегията за сериализация и заглавните 
етикети	 на	 EPC,	 а	 също	така	 опера-
тивна съвместимост на EPC с барко-
довете,	както	и	много	други.	Ние	също	
така навлизаме и в други сектори, 
като авиацията и отбраната, където 
нашите неутрални глобални стандар-
ти могат да бъдат използвани и по-
лезни.

Чрез ефективност  
към безопасност
След	 повече	 от	 30	 години	 AIDC	 е	 в	

основата при създаване на условия за 
гарантиране на безопасността във 
веригата за доставки, базирайки се 
на нейната ефективност, за което са 
показателни	2009-2010	години.	За	пръв	
път	в	глобален	мащаб	е	направено	спо-
разумение за използване на стандар-
тизиран	 подход	 при	 идентифициране-
то на лекарства и медицински изделия 
в здравния сектор. Стандартите GS1 
за идентификация на медицински про-
дукти	покриват	нуждите	на	повече	от	
90%	от	всички	продукти	в	здравеопаз-
ването.

Автоматична идентификация и обхващане на данни
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В резултат на рабо-
тата в сектора на здраве-
опазването	бе	даден	 съществен	
тласък в развитието на стандартите 
за търговия с лекарства в аптеките, а 
така	също	и	за	болниците.	Глобалните	
стандарти	за	автоматична	идентифи-
кация предоставят възможността вери-
гата за снабдяване в здравеопазването 
да бъде направена по-ефективна и по-
безопасна за пациентите. С времето се 
повишава	необходимостта	от	използва-
не на по-малки двуизмерни баркодове, ко-
ито	да	съдържат	повече	данни.	Затова	
групата на потребителите на стандар-
тите GS1 в здравеопазването (GS1 global 
healthcare	 user	 group)	 силно	 препоръчва	
при	смяна	на	съществуващите	скенери	
или инсталирането на нови системи за-
интересованите страни да инвестират 
в	скенери	с	камера,	за	да	могат	да	четат	

тези символи. Това 
ще	улесни	внедряването	

в	бъдеще	на	глобални	стандар-
ти	 за	 автоматична	 идентификация	

във веригата за доставки в сферата на 
здравеопазването.

“Пресните	храни	са	важен	сектор	
в	магазините	на	МЕТРО	и	предос-
тавянето	на	висококачествени	
и безопасни продукти на нашите 
клиенти е главен приоритет. 
Внедряването на новите стан-
дарти за пресни продукти, като 
използваме	GS1	DataBar	и	GTIN	ще	
позволи да отговорим на изисква-

нията	на	този	приоритет.”

Hanjoerg Lerch
METRO Group,METRO AG
Retail Standards & Industry Cooperation
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През тази година напред се предви-
жи и работата на GS1 в областта на 
безопасността на пресните продукти. 
Работни	групи	напреднаха	в	стратеги-
ята за идентификация на пресни про-
дукти, утвърдена през 2008 г., с което 
да се даде възможност за широка гама 
от	приложения	за	безопасност	на	хра-
ните. След успешното реализиране 
на пилотни проекти с използване на 
DataBar, сега в много страни по света 
се планира внедряване. Внедряването 
на	AIDC	при	пресните	храни	не	трябва	
да	 се	 подценява:	 пресните	 храни,	 пло-
довете	и	 зеленчуците	представляват	
около	 50%	от	продажбите	в	 супермар-
кетите,	но	в	болшинството	случай	при	
тези	продажби	все	още	не	се	използват	
глобални номера на търговските еди-
ници GTIN. След реализиране на стра-
тегията за идентификация в този сек-
тор	ще	 станат	 възможни	 и	 различни	
приложения като проследимост и др.

Тестване на баркодовете
С разширяване на използваните 

баркод	 символики	 се	 появи	 и	 необхо-
димостта	от	нови	сканиращи	устрой-
ства	 , 	 нови	 технически	 и	 приложни	
стандарти, и квалифицирани лабора-
тории за тестване на тези символи. 
За	 да	 отговори	 на	 тези	 нужди	 GS1	 в	
партньорство с Асоциацията на про-
изводителите на средства за автома-
тична	 идентификация	 (AIM)	 и	 универ-
ситета	 в	Охайо	 създаде	AIDC	лабора-
тория.
Тази лаборатория е изцяло оборуд-

вана и извършва тестове, за да по-
твърди	 интегритета	 на	 различни -
те GS1 баркод символики (напр. EAN/
UPC, GS1 DataBar и GS1 Data Matrix) от 
гледна	 точка	 потребностите	 на	 да-

ден сектор за функционалност и при-
ложимост	 на	 баркодовете.	 Резулта-
тите	от	тестовете	ще	 позволят	да	
се	 изготвят	 заключения,	 базирани	 на	
факти, които да позволят приложени-
ето на баркодовете за десетилетия 
напред.	 За	 допълнителна	 информация	
относно новите разработки и внедря-
вания – www.gs1.org.
AIDC Lab е само едно от многото съ-

трудничества,	 които	GS1	осъществя-
ви през последните години с AIM Global 
(Международна търговска асоциация, 
представляваща	доставчиците	 на	 ус-
луги	 в	 областта	 на	 	 автоматичната	
идентификация	и	мобилните	техноло-
гии). През последните месеци нашите 
две	 организации	 работеха	 заедно	 по	
публикации, семинари по интернет и др. 
за	 обучението	 на	 AIDC	 доставчиците	
на услуги относно новите разработки 
при стандартите GS1 за AIDC.

Какво ново за напред при AIDC?
Независимо,	 че	 миналата	 година	

беше	много	 успешна	и	 със	 значими	по-
стижения,	 занапред	 има	 още	 много	
възможности.	 Интеграцията	 на	 тех-
нологиите	определено	ще	бъде	основен	
фокус. Екипите по AIDC към GS1 знаят, 
че	 резултатите	 от	 интеграцията	 е	
в	 полза	на	 хората	и	 че	обединяването	
и организирането на експерти от цял 
свят	е	ключът	към	успеха.	
В близък план нашите стремежи и 

усилия	 ще	 бъдат	 насочени	 към	 по-до-
бро популяризиране на стратегиите 
и инициативите на GS1 в областта на 
AIDC.	В	дългосрочен	план	работата	ни	
е	 съсредоточена	да	 предвидим	 как	ще	
изглежда	нашето	бъдеще	и	да	 сме	 си-
гурни,	че	сме	готови	да	посрещнем	не-
говите нужди.
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В полза на бизнеса  
за намаляване на  
разходите
Използването на стандартите GS1 

eCom за обмен на електронни бизнес 
съобщения	 позволява	 да	 се	 редуцира	
или	 напълно	 да	 се	 премахне	 ръчното	
въвеждане и обработка на бизнес до-
кументи, което води до намаляване на 
разходите	на	фирмите.	Стандартите	
GS1 eCom позволяват на търговските 
партньори да обменят структурирани 
данни,	по	приет	стандарт	за	съобще-
нията от едно компютърно приложе-
ние на друго по електронен път и с ми-
нимална	 намеса	 на	 човека.	Използват	
се два формата за обмен на електрон-
ни	 съобщения:	 GS1	 EANCOM®	 и	 GS1	
XML.

Основни предимства 
Стандартите GS1 eCom способ-

стват	за	осъществяване	на	пряка	връз-
ка	 между	 физическия	 поток	 от	 стоки	
и	информацията,	свързана	с	тях.	Те	са	
ключов	 елемент	 при	 производството	
just-in-time и при реализиране на бърза 
връзка	 между	 клиентите	 и	 техните	
доставчици.	 Внедряването	 им	 по	 ве-
ригата за снабдяване ускорява проце-
сите и намалява грешките и несъот-
ветствията. Наред с това се ограни-
чават	 административните	 разходи	 и	
разходите,	свързани	с	обработката	на	
документите и се постига по-голяма 
точност,	и	по-добро	управление	на	за-
пасите.

„Съвсем	скоро	в	Германия	старти-
рахме	услугата	‘CashEDI’,	с	което	
предоставихме	възможност	за	об-
мен на стандартизирани данни при 
поръчване,	получаване	и	доставка	
на банкноти и монети между тър-
говските банки, инкасо оператори-
те и търговците. Това решение е с 
най-висок клас на сигурност и за-
щита	на	данните	и	е	разработено	
чрез	използване	на	стандартите	
GS1 EANCOM и GS1 XML. Потреби-
телите ни откриват множество 

ползи, като намаляване на таксите, 
ускоряване на процесите на обра-
ботка	и	значително	намаляване	на	
грешките,	и	всичко	това	в	по-сигур-

на	и	по-прозрачна	среда.“

Thomas B. Langer
Bundesbankdirector, Cash Department, 
Deutsche Bundesbank

Екологичност
Със стандартите GS1 eCom фирмите 

съкращават	количеството	на	използва-
ната	хартия	 ,	тъй	като	основните	биз-
нес	 документи	 като	 поръчки,	 фактури,	
авизо за доставка, обратни разписки, из-
вестия	за	плащане	и	други	се	обменят	по	
електронен път. Не се налага и използ-
ването	на	пощенски	услуги,	а	архивира-
нето на документите е в електронен 
вид	и	всичко	това	води	до	спестяване	на	
разходи	и	място	за	съхраняване	на	вече	
архивирани	документи.

Eлектронен обмен на данни
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Приложимост на eCom  
в различните сектори 
GS1 eCom се използва от фирми в раз-

лични	сектори	на	индустрията	като	им	
помага да подобрят своята ефективност 
и	 да	 реализират	 икономии	 на	 разходи.	
През	последните	12	месеца	са	отчетени	
десетки успешни инициативи за внедря-
ване на стандартите в света – в търго-
вията, при потребителските стоки, в 
банковия сектор, в обувната промишле-
ност, в здравеопазването, в строител-
ството, в текстилната индустрия, пуб-
личния	сектор	и	много	други.	GS1	eCom	
може да донесе полза за бизнеса, незави-
симо от вида на дейността и отрасъла, 
към който принадлежи.

Оперативна съвместимост  
чрез EANCOM 
GS1	 EANCOM	 е	 изключително	 опера-

тивно съвместима форма на електрон-
ната търговия. Този стандарт е разра-
ботен като подмножество на междуна-
родния стандарт за електронен обмен 
на данни на ООН - UN/EDIFACT. През по-
следните години използването на стан-
дартите за електронен обмен на данни 
GS1 EANCOM се разширява и при сравня-
ване на статистиката за периода 2005-
2009	 година	 фирмите,	 осъществяващи	
EDI,	са	се	увеличили	двойно	-	от	50000	на	
100000, а внедряването на стандартите 
е	нарастнало	с	10%.

Активна работа по стандартизира-
не на XML съвместно с UN/CEFACT
Успешното приемане на стандартите 

GS1 EANCOM до голяма степен се дъл-
жи на съответствието на GS1 EANCOM 
със стандарта на ООН UN/EDIFACT. Ето 
защо	част	от	екипа	на	GS1	участва	ак-
тивно при разработването и на другия 
стандарт на ООН за електронен обмен на 
бизнес	данни	UN	XML	чрез	работа	в	групи	
за	разработване	на	стандарти	и	участие	
в ръководните екипи на UN/CEFACT.

UN/CEFACT със своя център за под-
помагане на търговията и електронния 
бизнес подкрепя бизнеса, търговските и 
административни организации от раз-
личните	страни	по	света	в	дейностите	
свързани с по-ефективен обмен на инфор-
мация за продукти и услуги. В организи-
рания от UN/CEFACT отворен, неутрален 
форум	се	срещат	експерти	в	разработ-
ването на стандарти и бизнес решения 
от цял свят, за да работят съвместно по 
създаването на нови стандарти. Като 
неутрална, глобална организация с пове-
че	от	30	години	опит	в	разработването	
на оперативно съвместими стандарти, 
GS1	 съвсем	 логично	 сътрудничи	 на	UN/
CEFACT в тази дейност.

Успешно разработване на Cross 
Industry Invoice 
Наред	 с	 различните	 инициативи	 съв-

местно с UN/CEFACT, основен приори-
тет за GS1 през последните 12 месеца 
беше изготвянето на версия 2 на XML съ-
общението	за	електронна	фактура	Cross	
Industry	Invoice.	Работата	по	стандарти-
зиране	на	съобщението	приключи	и	може	
да бъде отбелязана като забележителен 
успех.	Делегатите	от	страна	на	GS1	са	
горди	от	това,	че	са	били	част	от	този	
проект.
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GS1 eCom и ISO
GS1 продължава активна работа съв-

местно с Международната организация 
по стандартизация ISO. GS1 и ISO спо-
делят еднакви ценности и идеи по отно-
шение на важността на неутралните, 
глобални	стандарти.	Гордеем	се	с	това,	
че	много	от	стандартите	на	GS1	са	съв-
местими	с	тези	на	 ISO,	както	и	че	мно-
го от стандартите на ISO са възприе-
ти от GS1 в процеса на разработване 
на	стандарти.	Към	настоящия	момент	
екип	от	членове	на	GS1	участва	актив-
но	в	работните	срещи	на	техническата	
комисия на ISO TC 154, която се занима-
ва с разработването на стандарти за 
процесите, елементите от данни и до-
кументите в търговията, индустрията 
и администрацията.

GS1 eCom и CEN
Много от регионалните структури 

на	 GS1	 допринасят	 за	 сътрудничест-
вото на GS1 с Европейската комисия по 
стандартизация. Специалисти от GS1 
провеждат семинари на тема eInvoicing 
(електронно	фактуриране)	 и	 участват	
активно	 в	 работни	 групи	 по	 различни	
направления като: електронен каталог 
(eCatalogues,	ePPS),	обществени	поръч-
ки (Public Procurement, BII) и European EDI 
and ebXML (eBES).

Тенденция към по-широко разпрос-
транение на GS1 XML
Освен	непрекъснато	разширяващото	

се приложение на GS1 EANCOM, такава 
тенденция се наблюдава и при популяри-
зиране и налагане на стандартите GS1 
XML и WEВ EDI.

В переспектива
За	GS1	eCom	периода	2010-2011	е	изпъл-

нен както с предизвикателства, така и 
с	големи	възможности.	Очаква	се	екипът	
ни да изготви и публикува eCom стан-
дарти	 за	 електронни	 съобщения,	 раз-

работени специално за сектор транс-
порт и логистика, както и да бъдат пуб-
ликувани	 допълнения	 към	 настоящите	
стандарти GS1 XML. Внедряването на 
стандартите GS1 за електронен обмен 
на	 данни	 eCom	 в	 различните	 отрасли,	
като транспорт и логистика, здравео-
пазване, битова електроника, банковия 
сектор	и	текстилната	индустрия	ще	се	
затвърди	и	увеличи.	В	подкрепа	на	тази	
тенденция се планира издаването на 
версия 3 на стандартите GS1 XML. Но-
вата	версия	е	по-опростена	и	ще	подпо-
могне по-лесното, по-бързо и с по-малко 
разходи	 внедряване	 на	 стандартите.	
Ще	продължи	сътрудничеството	на	GS1	
с	различните	стратегически	партньо-
ри	като	доставчици	на	услуги,	митниче-
ски организации в цял свят и Световния 
пощенски	съюз.

Присъединете се към нас!
В рамките на GS1 Global Standards 

Management Process (GS1 GSMP – глобал-
ния процес за разработване и управление 
на стандартите) е създадена работна 
група	GS1	eCom;	каним	всички	заинтере-
совани	страни	да	се	включат	активно	в	
работата на тази група, за да може да 
отговорим	по-пълно	на	техните	нужди.	
Научете	повече	на:	www.gs1.org/gsmp, 
както и на нашия уебсайт: www.gs1.org/
ecom.

GS1 eCom Adoption 2005/2010
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Развитие и устойчивост
Глобалната	мрежа	 за	 синхронизация	 на	

данни GDSN стартира през август 2004 
година,	като	в	GS1	Глобалния	регистър	на	
мрежата са регистрирани 74000 търговски 
артикули. От този момент приемането, 
внедряването и разпространението й нара-
ства експоненциално в цял свят. Фактите 
показват,	че	през	април	2010	година	броят	
на	регистрираните	в	 Глобалния	регистър	
артикули надвишава 5 милиона. Към насто-
ящия	момент	над	23500	водещи	фирми	и	ор-
ганизации	в	повече	от	90	страни	използват	
GS1	Глобалната	мрежа	за	синхронизация	на	
данни като инструмент за повишаване на 
ефективността	и	намаляване	на	разходите.

“През последните 6 години верига-
та Карфур активно подкрепя GDSN 
и постепенно внедрява използване-
то на платформата във Франция и в 
други страни. Изцяло сме възприели 
стандарта	на	GS1	за	качество	на	
данните и това ни позволява, както 
и на нашите търговски партньори, 
да се възползваме от пълния потен-

циал на платформата GDSN.“

Ghislain Esquerre
Директор на B2B център  
по компетентност
Карфур

Фокус върху качеството на данните
Постигането	на	добро	качество	на	данни-

те	е	основна	предпоставка	за	синхронизация	
на данните и е особено важно за съвместния 
бизнес	в	световен	мащаб.	Чрез	подобряване	
качеството	на	данните	търговските	парт-
ньори	намаляват	своите	разходи,	повиша-
ват продуктивността и ускоряват реализа-
цията на продуктите на пазара.
В търговията на дребно и сектора на 

потребителските стоки данните с лошо 

качество	водят	до	намаляване	на	ефектив-
ността и загуби от продажби. В доклад на 
Националната организация GS1 на Обедине-
ното Кралство (GS1 UK) е направена прибли-
зителна	оценка	на	икономиите,	които	биха	
могли да се реализират от внедряването на 
синхронизацията	на	данни.	Потенциалните	
разходи	на	търговските	вериги	и	техните	
доставчици	в	Обединеното	кралство	през	
следващите	5	години	биха	се	съкратили	с	над	
700	милиона	лири.	Икономиите	биха	се	реали-
зирали от преминаване към използването на 
стандартни	решения,	намаляване	на	необхо-
димостта от корекция на данните и осигу-
ряване	на	по-добра	наличност	на	стоките	по	
рафтовете в търговските обекти.
GS1 и сфомирана за целта потребител-

ска група издаде подробни насоки за съдър-
жанието	и	качеството	на	данните	GS1	Data	
Quality Framework (DQF). Насоките съдържат 
примери на добри практики, разработени от 
индустрията	в	различните	бизнес	среди,	ко-
ито може да помогнат на организациите да 
повишат	качеството	на	техните	данни.	По-
следната версия 3 на DQF може да бъде наме-
рена на адрес www.gs1.org/gdsn/dpf.

Глобална класификация на продуктите
За	коректно	и	еднозначно	класифициране	

на	продуктите	в	GDSN	се	използва	Глобална	
класификация на продуктите (Global Product 
Classification, GPC). Обновена версия на GPC е 
публикувана	през	есента	на	2009.	Глобалната	
класификация на продуктите е един от стъл-
бовете на GDSN. Тя предоставя на търговци 
и	доставчици	в	цял	свят	общ	подход	за	групи-
ране	на	продуктите.	Във	всичките	38	катего-
рии	на	GPC	благодарение	на	активното	учас-
тие	на	потребителите	са	направени	повече	
от 4500 промени и допълнения. В резултат 
на	това	са	добавени	нови	блокове	в	различ-
ните	сегменти	на	класификацията,	най-вече	
по отношение на здравеопазването, месни-
те продукти, потребителска електроника и 
други.	Повече	за	GPC	може	да	прочетете	на	
адрес: www.gs1.org/gdsn/gpc.

Глобална мрежа за синхронизация на данни

Sally Herbert
Президент на GS1 Standards & System Development
Президент на GS1 GDSN
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Електронен код на продукта

Chris Adcock
Президент на GS1 Industry Engagement

Президент на EPCglobal Inc.

В подкрепа на бизнеса
В	 условията	 на	 бързо	 променящите	 се	

търговски	мрежи,	GS1	ЕPCglobal	е	водеща	
в разработването на стандарти за Eлек-
тронeн код на продукта (Еlectronic product 
Code, EPC) във връзка с използването на ра-
диочестотната	идентификация	(RFID).	Тех-
нологиите	и	услугите,	базирани	на	радиоче-
стотната идентификация и на стандарти-
те	EPCglobal	промениха	съществено	бизнес	
процесите.
Благодарение на упоритата работа на 

EPCglobal	и	екипите,	работещи	в	това	направ-
ление в периода 2009-2010 година, днес разпо-
лагаме с нов модел за разработване на стан-
дарти,	който	включва	както	определянето	
на нуждите на бизнеса така и двустъпалния 
метод	за	разработване	на	технически	стан-
дарти (където бизнеса определя изисквани-
ята,	а	техническото	решение	се	разработ-
ва	от	екипи	с	технически	специалисти).	Това	
допринесе за стабилността на процеса за 
разработване на стандартите EPCglobal във 
връзка	с	радиочестотната	идентификация.

В отговор на нуждите на индустрията
Убедени	сме,	че	в	следващите	години	ЕPC/

RFID	етикетите,	съдържащи	GS1	идентифи-
кационни номера и информационната мрежа 
от	сървъри,	наречена	EPC	Information	Services	
(EPCIS)	ще	бъдат	двата	основни	инструмен-
та	за	постигне	на	пълна	прозрачност	по	ве-
ригата за снабдяване. Стандартизирани-
ят от GS1 Електронен код на продуктите и 
EPC/RFID	етикетите	вече	са	навлезли	в	прак-
тиката в отговор на нуждите на индустрия-
та и използването им се е утвърдило в реди-
ца сектори.

Електронно наблюдение чрез EPC
В много магазини за облекла се използват 

EPC/RFID етикети с данни по стандартите 
GS1 EPCglobal, за да се извършва електрон-
но наблюдение на стоката. Electronic Article 
Surveillance	 (EAS)	е	техническо	решение	за	
предотвратяване на кражби на потребител-
ски стоки. Специални RFID етикети се при-
крепят	към	дрехите	или	тяхната	опаковка.	

Ако някой се опита да изнесе стока от мага-
зина без да плати за нея, етикетът влиза в 
контакт	с	четеца	и	се	активира	аларма.	Ос-
вен предотвратяването на кражби система-
та за наблюдение може да даде подробна ин-
формация	за	това,	какво	и	къде	се	случва	в	ма-
газина. Използвайки това приложение тър-
говците	могат	да	подобрят	наличността	
на стока по рафтовете в своите магазини.
Несъмнено	EPC	ще	донесе	ползи	в	управле-

нието на логистиката и търговията в тек-
стилния сектор. RFID предполага по-бърза и 
лесна	проверка	на	точността	и	целостта	
на доставката. Приемането и експедиране-
то	на	стоката	ще	протичат	по-бързо	и	по-
лесно.

EPC и борба с фалшификатите
EPC/RFID етикетите могат да играят ва-

жна роля в борбата с фалшификатите и па-
ралелния	внос.	Много	от	съществуващите	
опции за превенция са скъпи или не особено 
надеждни. Използването на ЕPC за доказва-
не	на	автентичност	е	рентабилен	и	сигурен	
метод	за	защита	на	търговската	марка,	ре-
путацията на фирмите, правата и сигурнос-
тта на потребителите. Чрез EPC/RFID ети-
кети	върху	продуктите	производителите	
могат	да	гарантират	автентичността	им	
на	ниво	потребителска	единица.	Автентич-
ността	може	да	се	удостоверява	в	различни-
те	етапи	по	веригата	за	снабдяване	чрез	из-
ползване	на	портали	или	ръчни	скенери.

EPC и проследимост
Стандартите GS1 EPCglobal заедно с 

EPC/RFID етикетите могат да се използват 
за създаване на множество приложения и ус-
луги, които да позволят на фирмите да се ин-
формират	за	това,	какво,	къде	и	кога	се	случ-
ва с отделната единица по веригата за снаб-
дяване.	Към	настоящия	момент	действащи	
услуги за проследимост, както и проекти в 
напреднала	фаза	съществуват	в	здравеопаз-
ването, транспорта, управлението на от-
падъците, управлението на стоки със специ-
ален	температурен	режим	на	съхранение	и	
други.
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