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Под мотото „Да постигнем напредък 
заедно” в Брюксел бе проведен Годиш-
ният форум на националните организа-
ции GS1. Присъстваха представители 
на 91 GS1 Национални организации от 
целия свят и над 550 участници, което 
е рекорд за посещаемост. Форумът бе 
организиран под формата на пленарни 
заседания, които се проведоха в рамки-
те на три дни. В допълнение на това бе 
предоставена възможност за работа в 
групи по интереси и сесии за споделяне 
и обмен на най-добри практики и опит, 
касаещи различните аспекти на систе-
мата от стандарти GS1. 
Форумът бе открит от Мигел Лопе-

ра, Президент на международната асо-
циация GS1. В своята реч той предста-
ви визията на организацията за следва-
щите години, ключовите инициативи и 
стратегията, и акцентира върху пре-
дизвикателствата и възможностите, 
които се откриват пред GS1. 
Г-н Лопера подчерта, че във всички 

основни направления - търговия, транс-
порт и логистика, здравеопазване, 
GDSN и други, ключовата дума е «Рас-
теж». Тази година фокусът бе върху ди-
гиталния свят, който няма да замени 
традиционния пазар, но има и ще има все 
по-голямо значение. По думите на г-н 
Лопера GS1 трябва да се стреми да се 
наложи като ключов играч в интернет.
В началото на форума беше отделено 

специално внимание на постигнатите 

резултати за 2011 г. и новата страте-
гията на GS1, която ще включва внедря-
ване на стандартите – разработване 
на стойностни проекти, добри практи-
ки, маркетингови анализи за основните 
процеси в ключовите сектори.
По отношение на развитие на основ-

ните сектори бе отчетен напредък в 
сектор Транспорт и логистика, като 
бяха представени няколко проекта в 
железoпътния транспорт, реализирани 
с RFID тагове и EPC идентификатори. 
Основното предизвикателство е чрез 
използване на стандартите GS1 в този 
сектор да се постигане сътрудничест-
во, ефективност, прозрачност по вери-
гата на снабдяване, намаляване на раз-
ходите и не на последно място по-голя-
ма сигурност.
Обърна се внимание на сътрудничест-

во между GS1 и Световната митническа 
организация (WCO) за повишаване на 
сигурността по глобалната верига на 

1. GS1 Глобален форум 2012
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снабдяване и улесняване на световната 
търговията. 
На сесията за борба с фалшифика-

тите бяха изнесени данни по оценка 
на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
За 2008 година европейската иконо-
мика търпи загуби от € 250 милиарда. 
Само за Германия щетите са 6.4 млрд. 
и загуба на 40 000 работни места. В 
тази връзка в Германия е разработена 
платформа Оriginal1, която позволява 
да се проверява автентичността на 
стоките, като се използват иденти-
фикаторите на GS1 и средствата за 
комуникация. Подобни платформи ще 
се реализират в бъдеще като целта е 
да се унифицира достъпа до тях и въз-
можността за масова проверка и от 
потребителите.
На втория ден от форума бяха раз-

гледани ключовите за GS1  сектори 
здравеопазване и транспорт и логис-
тика, като бяха представени водещи 
проекти и решения в тези сфери. За 
производителите на лекарства и тър-
говията с тях, бе отчетено значение-
то на проследимостта като средство 
за осигуряване безопасност на про-
дуктите. Акцентира се върху ролята 
на GS1 да спомага за спазването на 
съществуващите изисквания и норми 
чрез предоставяне на глобални реше-
ния.
Специално внимание беше отделено 

на осигуряването на качество на да-
нните при потребителските стоки и 
сътрудничество с търговските парт-
ньори чрез GDSN, което от своя страна 
ще доведе до оптимизиране на бизнес 
процесите.

В рамките на деня бе организира-
но изложение, на което различни GS1 
Национални организации представиха 
своите решения в области като здра-
веопазването и мобилната търговия 
(MobileCom), базирани на стандартите 
GS1.
В рамките на третия ден на форума 

се проведоха регионални форуми: Азия, 
Европа, Латинска Америка и Близкия из-
ток и Средиземноморието. 
Представителите на различните 

страни информираха за проектите, по 
който работят или смятат да работят 
през 2012 година:

 ■ Wagon Track – маркиране и просле-
дяване на вагони с  RFID,

 ■ BarCode quality on the web – целта 
на проекта е да се подобри качеството 
на баркодовете в търговската мрежа,

 ■ MobileCom/B2C Group – чрез внедря-
ване и разпространение на продуктите 
и услугите на GS1 в Европа и мобилните 
технологии да се достигне по-близо до 
потребителя,

 ■ Logger For Staff – приложението 
разработено от Унгария за проверява-
не легитимността на идентификацион-
ните номера в системата GS1, което 
вече се използва в цяла Европа,

 ■ GS1 in Europe EPC Business Lab 
Network – мрежа от тестови центрове 
за EPC,

 ■ ECR BIC (Bus iness In format ion 
Committee) Group - разпространение на 
технологии и стандарти за обмен на 
бизнес информация в Европа,

 ■ Core Implementation Measures in 
Europe,

 ■ GS1 Standards for Cash Handling – 
разпространение на стандартите в 
банковия сектор,

 ■ еGovernment – стандартите GS1 в 
публичния сектор,

 ■ GTIN intelligence (Контрол за леги-
тимно използване на идентификацион-
ните номера GTIN).
Форумът протече при много добра 

организация и предостави възможност 
за обмен на информация и разширяване 
на контактите между участниците, 
представители на Национални органи-
зации от цял свят.
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Използването на стандартите GS1 по-
добрява бизнес условията и спомага за по-
добра координация и комуникация. Изслед-
ване на Consumer Goods Forum за 2011 годи-
на показва какъв е ефектът за отделните 
участници по верига за снабдяване:

В основата на стандартите GS1 е уни-
калната система за автоматична иден-
тификация и маркиране на продукти, ло-
гистични единици, услуги, локации и други 
с баркод. В изследване на GS1 Франция е ус-
тановено, че сканирането на баркод сим-
волите на каса (POS) намалява разходите 

на търговските вериги с 5,69% от техния 
годишен приход. Ползите са преки:

 ■ съкращаване на времето за обработ-
ка на стоката на касата,

 ■ намаляване на грешките от ръчно въ-
веждане на информация,

 ■ уплътняване на работното време на 
оператора на касата,

както и непреки:
 ■увеличаване на продажбите в резул-

тат от по-доброто обслужва-
не на клиентите, 

 ■подобрено следене на 
складовия запас и продаж-
бите в магазините. 
Единната система за 

автоматична идентифи-
кация GS1 създава условия 

за електронен обмен на дан-
ни (EDI) и стандартизиране на 

електронните съобщения. Отново 
в проучване на GS1 Франция се казва, 

че внедряването на ЕDI се е превърна-
ло в стратегическа цел за търговските 
вериги особено след като е установе-
но, че от всички които използват елек-
тронни поръчки 87% от тях са по стан-
дартите GS1. Всяка година се спестя-
ват 794 милиона евро чрез използване 
на стандартните съобщение GS1 (виж 
таблицата):

Електронно съобщение брой % Спестявания в евро
поръчка 24 352 003 87% 449 816 684
фактура 10 318 303 37% 191 301 348
данни за транспорта 9 860 295 35% 139 030 159
синхронизирани данни за продуктите 320 000 10% 13 440 000
Общо спестявания за членовете на GS1 793 588 191

2. Стандартите GS1 подобряват 
условията за бизнес
Търговските вериги намаляват разходите с 5,69% при 
сканирането на баркод символите на каса (POS)

Предвид изложената статистиката 
бихме искали да насърчим фирмите в Бъл-
гария да използват стандартите GS1. 

Интензивната и целенасочена работа по 
усвояване на стандартите ще постави 
фирмите в по-добри конкурентни позиции. 
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През януари 2012 година представи-
тели на GS1 България посетиха GS1 
Австрия в рамките на програма за мен-
торство. В делегацията, ръководена от 
г-н Цветан Симеонов, Председател на 
БТПП и председател на Съвета на GS1 
България, участваха представители на 
членовете на Бюрото на Съвет GS1 Бъл-
гария към БТПП, които са представите-
ли и на различни сектори на българския 
бизнес: Чавдар Селвелиев – „Замразени 
продукти“ ООД, Маргарита Матеева – 
Лакпром ООД, Радослав Минчев – Метро 
Кеш и Кери България, Емил Иванов – Еко-
фарм ООД. Участие взеха и експерти на 
GS1 България.

Фигура 1: В офиса на GS1 Австрия

Като начало бе проведена работна 
среща в офиса на GS1 Австрия, на ко-
ято г-н Херцог, изп. секретар на GS1 
Австрия, представи структурата на 
австрийската Национална организация 
GS1, структурата на нейните члено-
ве и основните дейности по различни-
те  направления на стандартите. GS1 
Австрия е основана през 1977 г. и към 
настоящия момент има 7700 фирми-чле-
нове.

По отношение на стандартите за 
автоматична идентификация GS1, в Ав-
стрия активно се работи по внедряване на 
DataBar за маркиране на пресни продукти и 
продукти с променливи тегла, и внедрява-
не на DataMatrix в здравеопазването. 
Във връзка с предстоящото внедряване 

на символиката GS1 DataBar e направено 
проучване, с което е установено, че 95-98 % 
от скенерите, които се използват на ка-
сите в търговските вериги (POS), могат 
да работят с новата символика. В рамки-
те на ECR-инициативата за Австрия се 
работи върху създаването на Национална 
регулация за използването на GS1 DataBar. 
Настоящите проекти се концентрират 
предимно върху пресни продукти. Допъл-
нителната информация, която следва да 
бъде кодирана в символа е срок на годност, 
тегло и партида.

Фигура 2: Маркиране на парче диня с GS1 DataBar

В здравеопазването за идентификация 
на лекарствата и маркирането им с баркод 
се използва Национален номер PZN, който 
се вгражда в структурата на идентифи-
кационния номер GS1 GTIN. Лекарствата, 
произведени от австрийски производите-

3. Добри практики от приложение  
на стандартите GS1 
Посещение на GS1 Австрия
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ли, съдържат в кода цифровата комбина-
ция 908888 с добавен PZN-номер. 
Стандартите за автоматична иденти-

фикация GS1 се прилагат и за управление на 
отпадъците (Waste management). В Австрия 
съществува Национален каталог на отпа-
дъците като различните видове са иденти-
фицирани с GTIN, а фирмите с GLN номера.

Електронният обмен на данни по стан-
дартите GS1 се администрира и поддържа 
от EDITEL Group, коята е водещ междуна-
роден доставчик на тази услуга за региона. 
Впечатляващ е фактът, че от общо 47-те 
EANCOM съобщения, сред които основни 
данни за продуктите, поръчка, авизо за дос-
тавка, фактура, авизо за плащане и други, 
в Австрия се използват 31 съобщения. Само 
за сравнение, към настоящия момент в Бъл-
гария се използват три съобщения, които 
са ORDERS, DESADV и INVOIC. Включването 
на по-голям набор от стандартизираните 
съобщения би повишило ефективността и 
ползите от използването на електронния 
обмен на бизнес документи.

communication

eBillling

ar
ch

iv
in
g

in
te
gr
at
io
n

Портфолио на продуктите на  EDITEL

В Австрия електронния обмен на данни се 
използва нза обмен на бизнес документи не 
само между търговски вериги и техните дос-
тавчици. Съществен напредък има по отноше-
ние на електронния обмен на данните между 
Министерството на селското стопанство 
и горите (Government of Austria, Federal Ministry 
of Agriculture, Forestry, Environment & Water Man-
agement) и кореспондиращите фирми, като за 
целта са определени 33 000 GLN номера. Проек-
тът се развива като проект на електронно-
то правителство eGovernment.
Централната австрийска банка (Austrian 

Central Bank) използва GS1 идентификационни 
номера за копюри с банкноти, кашони и пале-
ти при зареждане на клоновете на банката.
Отделен проект е разработен и внедрен 

в гастрономията. 3500 обществени кухни 
имат GLN номера и използват електронни 
поръчки и фактури. 
GLN номера и електронен обмен на данни се 

изискват и за поръчките при всички доставчи-
ци, свързани с изграждането на магистрали.

Приложения на радиочестотната 
технология и електронния код на продукта 

в различни сектори на индустрията 
 

GS1 Австрия в сътрудничество с GS1 
Словения е създала лаборатория, в която се 
работи по проекти, свързани с използване на 
радиочестотната технология и стандар-
тите GS1. Делегацията беше приета в Enso 
Detego GmbH в Грац, където се намира лабо-
раторията за тестване на RFID технологии 
(TestCenter). Лабораторията е стартирала 
дейността си през 2007 г. Дейността на 
Enso Detego GmbH е свързана с разработва-
не на софтуер за RFID приложения и консул-
тации. Основният продукт е detego suite, 
който е изграден на модулен принцип: произ-
водство, дистрибуция, магазин и услуги. 
С използване на RFID може да се постигне до 

99% коректност на данните за наличностите 
в магазините. В настоящия момент цената 
на масово използваните RFID етикети (таго-
ве) е 10 евро цента. Приложенията, които се 
разработват и тестват в лабораторията са 
най-вече за текстилната индустрия. Ключово 
е решението за Gerry Weber. Всички продукти 
на Gerry Weber са снабдени с тагове.
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Фигура 3: Етикет с EPC таг

Използването на радиочестотната 
технология:

 ■ намалява грешките при експедиране на 
стоката, като навремено се откриват не-
съответствия в съдържанието на кашони-
те със стока, предназначени за доставка,

 ■ ускорява инвентаризацията в складо-
вете и магазините, 

 ■ подобрява следенето на наличности-
те по щандовете в магазините и

 ■ води до предотвратяване на кражби.
Веригата има 105 магазина в Германия, 

Австрия и Швейцария. 
През март 2011 година е стартирал про-

ект за маркиране на облекла и аксесоари на 
европейската марка Adler. Друг проект е за 
модна къща JOST, която има 5 магазина. Про-
ектът има за цел да намери решение на про-
блемите на модната къща с нейните достав-
чици: LEMMI, van Laek, Gardeur, Seidenstecker.

Фигура 4: Посещение на лабораторията за 
тестване на RFID технологии (TestCenter) в 

Грац, Австрия

Освен в текстилната промишленост тех-
нологията се използва успешно и в селскосто-
панската индустрия, например за маркиране на 
каси-палети с ябълки. Фирмата, в която се съби-
рат ябълките, за да се сортират, а след това 
да се доставят в магазините, работи с ERP 
система на SAP. С използване на радиочестот-
ната технология се постига по-добър контрол 
и проследяване на движението на карите. Реше-
нието включва маркиране на каси-палетите с 
тагове от двете страни и вграждане на тагове 
в пода по траекторията на движение на карите. 
Върху карите се инсталират RFID модули за че-
тене на тагове и обработка на информацията.
Друго RFID приложение е разработено за 

автомобилната индустрия. В отдаващата 
коли под наем фирма SIXT, колите са иденти-
фицирани и информация за идентификацията 
е записана в активни тагове, които са при-
крепени към тях. Освен самите транспортни 
средства с тагове са снабдени и 358 парко-
места на фирмата. Едно от приложенията на 
това решение позволява  много бързо  да се 
направи справка за колата - на кое паркомяс-
то се намира и дали е приведена в добро със-
тояние, за да бъде предоставена на клиента.
Интересна разработка на японската фирма 

Murata е свързана с UHF RFID чип (MAGICSTRAP) 
за вграждане в печатни платки. Върху този 
чип може да бъде записана, а в последствие и 
четена голямо количество информация, вкл. 
уникална идентификация с Електронен код на 
продукта (EPC) по стандартите GS1. Пред-
вижда се вграждане на чипа в електронни еле-
менти за повишаване ефективността на про-
цесите, свързани с тяхното производство. 
Данните върху чипа са активни за период от 
10 години. Чипът може да се използва и за про-
следяване на маркираните обекти.
От известно време RFID технологията 

успешно се използва в библиотечното дело 
и нейното прилагане става все по-широко.  
Шест големи библиотеки в района на Грац из-
ползват технологията за идентификация на 
книги и списания, контрол на достъпа в библи-
отеките, и повишаване на сигурността.
RFID може да се използва и за проследяване 

на документи като за целта всяка папка бъде 
снабдена с RFID таг и чрез използване на съ-
ответното софтуерно решение се следи, кой 
ползва информацията в съответната папка 
и в коя стая се намира тя. Това приложение е 
едно от първите, които бяха демострирани 
по време на посещението в RFID TestCenter.
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Желанието на 
потребителите 
за лесен достъп до 
повече информация 
и повишаването на 
тяхната способ-
ност за достъп до 
нея  чрез интернет 
поставя пазарува-
щите пред диле-
ма:  да се доверят 
или не на цифрови-
те данни, които 
получават за про-
дуктите, когато 
планират покупка-
та? Потенциално-
то въздействие е 
значително, тъй 
като глобалното изследване, проведено 
от GS1 установи, че почти 40% от паза-
руващите казват, че не биха купили про-
дукт, ако те имат съмнение относно дос-
товерността на информацията, която 
получават.
GS1 смята, че е възможно да се увеличи 

доверието на потребителите в цифро-
вата информация за продукта.  За да от-
говори на потребността от информация 
за продукта в електронен вид от произ-
водителя-към-потребителя (B2C), GS1 
предоставя насоки за разработката  на 
приложения, които подобряват достъпа 
до допълнителна достоверна информация  
за продуктите, предназначена за търго-
вците и потребителите, чрез т.н. “на-
дежден източник на данни.” 
Целта е да се обезпечи комуникацията 

на автентична информация за продукта, 
предоставена от собствениците на тър-
говските марки, на търговците на дреб-
но, доставчици на софтуерни приложения 
и правителствените институции. Прило-
жението на стандартите GS1 при разра-
ботването на приложения В2С (business 
to consumer) свързва потребителите с 

източник на достоверна информация за 
продуктите чрез използването на мобил-
ните телефони.

Ако потребителите не могат да 
намерят своя продукт на рафта, вие 
сте загубили продажба. Същото е и 
в интернет.

Електронната търговия доближава $ 
200 млрд. приходи само в САЩ и 9% от об-
щите продажби на дребно (ръст от 5% от 
преди пет години). Потребителите пред-
почитат проучването и закупуването на 
стоките онлайн, защото това прави жи-
вота им по-лесен.
Смартфоните започват да навлизат 

в ежедневието с изумителна скорост. 
В най-развитите пазари, над 30% от по-
требителите носят смартфон със себе 
си докато пазаруват и се интересуват 
от продуктите. Смартфоните все пове-
че ускоряват растежа на електронната 
търговия. През 2011 година, Amazon дос-
тигна $ 2 млрд. в областта на мобилни-
те продажби - спрямо 1 млрд. долара през 
2010г. През 2011 г. еBay чрез мобилната 

4. B2C  надежден източник на 
информация
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търговия генерира $ 5 млрд. продажби, 
като се очаква през 2012 г. тази цифра да 
бъде 8 милиарда долара.

Дигиталният  път на пазаруване 
става норма.

В един свят с множество варианти за 
пазаруване потребителите  все по-често  
използват уеб сайтове, блогове, социал-
ни мрежи и приложения  за закупуване на 
стоки. Forrester изчислява, че 50% от всич-
ки продажби на дребно са повлияни от ин-
тернет. IBM смята, че 80% от потреби-
телите използват социалните мрежи за 
намирането на нови продукти. Приложе-
нията на производителите и търговците 
са  тези, които съдържат качествена ин-
формация, но потребителите прекарват 
най-много време в приложения на трети 
страни.

Неточната информация за продукта 
е критична.

Сканирането на баркода е лесен начин 
за потребителите да получат повече ин-
формация за продуктите. Само достав-
чика на приложения  Scanbuy е измерил 
над 20 милиона потребителски сканира-
ния през 2011 г. - 440% увеличение спрямо 
2010.
Изследване на GS1 на три основни 

приложения на трети страни показва, 
че правилната информация за продукта 

е достъпна само в 9% от случаите. По-
требителски изследвания на GS1 показ-
ват, че близо 40% от пазаруващите каз-
ват, че не биха купили продукт, ако не 
вярват в точността на цифровата ин-
формация, което води до загуба на про-
дажби.

Висококачествената продуктова 
информация повишава продажбите 

Точността на данните за продукта  е 
от жизненоважно значение за приложени-
ята, осигуряващи видимост към вашата 
търговска марка в света на цифровите 
технологии. От онлайн магазина до соци-
алните мрежи, от цифрови купони до по-
требителски мнения. Без точни данни за 
вашите продукти, вие сте или Невидим за 
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потребителите или спада доверието им  
към вас.

Направете  точната  информация 
за продукта достъпна за 
потребителите в дигиталния  
свят

Тъй като каналите за електронна тър-
говия растат, расте и нуждата от висо-
кокачествена цифрова информация в под-
крепа на потребителските покупки. Кой 
позволява вашите продукти да бъдат 
сканирани на касата? GS1 прави това! 
GS1 управлява система, която позволя-
ва да бъдат сканирани над 5 млрд. барко-
да  всеки ден. GS1 не се бори за печалба, 
тя е неутрална организация с доказани 
способности, която дава възможност на 
фирмите да отговорят на потребност-
та от точни и подробни данни за проду-
ктите им в бурно развиващия се дигита-
лен свят.
С проекта на GS1 „достоверен из-

точник на информация“, се дава възмож-
ност на притежателя на търговската 
марка да:

 ■ Защити  търговската марка, тъй 
като и двете неща, присъствието на 
търговската марка на пазара и “момен-
тът на истината”, когато потребите-
лят прави решение за покупка все повече 
се осъществяват онлайн.

 ■ Подобрят търговския си опит и да 
помогнат  на потребителите да вземат 
информирани решения.

 ■ Повишат доверието на потреби-
телите, че предоставената информа-
цията за продукта е точна и актуална, 

без значение как и къде пазаруват - в 
магазин или онлайн с техните смарт-
фони.

 ■ Увеличат  продажбите - просто ка-
зано, по-добра информация за продукта, 
означава по-добри продажби.

Публикувайте  вашите данни 
локално, така че достъпът до тях 
да е глобален!

Фаза 1 се концентрира върху основна-
та описателна информация за продукта 
и ограничен набор от хранителни ат-
рибути предварително опаковани храни 
и напитки. Голяма част от тези данни 
вече се споделят чрез GS1 GDSN (Гло-
бална Мрежа за  Синхронизация на данни) 
която се ползва предимно за  В2В цели. 
GS1 работи в тясно сътрудничество с 
The Consumer Goods Forum (TCGF - Фо-
рум за потребителските стоки), като 
този проект е със  стратегически при-
оритет и затова апелира към фирмите-
членове на GS1 в осем страни да  публи-
куват съответните данни за продукти-
те. Пилотният проект премина успеш-
но през 2011 г. с участието на фирми от 
Австралия, Канада, Колумбия, Франция, 
Германия, Испания, Великобритания и 
САЩ.
Цифровият свят  напредва невероятно 

бързо. За да се присъедините към проек-
та и да разберете как да направите сво-
ите данни за продукта точни и достъпни 
посетете: www.gs1.org/b2c
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Системата GS1 дава основа за раз-
ширяване на отворените вериги на 
снабдяване чрез употребата на диги-
тална информация. Отвореният ха-
рактер на веригите на снабдяване оп-
ределя общата ориентация на стан-
дартите GS1, като обръща специално 
внимание на постигането на опера-
тивна съвместимост чрез широко 
приети интерфейс дефиниции. Бизнес 
нуждите на участниците във верига-
та на снабдяване определят типа на 
интерфейс дефинициите, които изис-
кват стандартизация и по-конкретно 
водят до създаването на портфолио 
от стандарти, които се занимават с 
идентификацията на реално същест-
вуващи обекти (както физически, така 
и виртуални единици), разчитането 
на идентификацията и други данни от 
физически обекти, и споделянето на 
информация за реално съществуващи 
обекти между участниците във вери-
гата на снабдяване.

2.1. Ролята на стандартите GS1
Основна задача на системата GS1 е 

повишаване на ефективността на биз-
нес процесите и намаляване на разхо-
дите чрез автоматизация, основава-
ща се на глобална уникална идентифи-
кация и дигитална информация. Ролята 
на стандартите GS1 в тази област е 
да подпомогнат постигането на след-
ните цели:

• Да улеснят постигането на опера-
тивна съвместимост в отворените ве-
риги на снабдяване
За да могат търговските партньо-

ри, участници във веригата на снабдя-
ване да обменят информация, трябва 
предварително да са се споразумели 
за структурата и значението на да-
нните, които ще се обменят, както 
и за механизмите, чрез които ще се 
извършва обмена. Стандартите GS1 

включват стандарти за данни и стан-
дарти за обмен на информация, които 
формират основата на обмена между 
предприятията. За да могат търгов-
ските партньори да обменят физиче-
ски предмети помежду си, те трябва 
предварително да се споразумеят за 
това, каква идентификация ще носят 
физическите предмети, която да е вза-
имно разбираема и как тя ще бъде фи-
зически прикрепена върху тях и  какви 
носители на данни ще бъдат използва-
ни, които да са оперативно съвмести-
ми. Стандартите GS1 включват стан-
дарти за физически носители на данни 
(напр. баркодове и етикети за радио-
честотна идентификация) и стандар-
ти за данните, които да бъдат кодира-
ни върху тези носители.

• Да насърчават конкуренцията за 
системни компоненти на пазара
Стандартите GS1 определят ин-

терфейси между системните компо-
ненти, които улесняват оперативна-
та съвместимост между компоненти-
те, произведени от различни произво-
дители или от вътрешните  отдели за 
разработки на отделните организа-
ции. На свой ред това дава на крайни-
те потребители  възможност за избор 
както при въвеждането на системите, 
които ще се използват за обмен на ин-
формация между търговските парт-
ньори, така и по отношение на систе-
мите, които са предназначени изцяло 
за вътрешна употреба. В допълнение, 
съществуването на стандартите по-
мага да се избегне раздробяването на 
пазара за системни компоненти, кое-
то води до икономии от такъв размер, 
който позволява реално да се намалят 
разходите за крайните потребители.

• Да насърчават иновациите
Стандартите GS1 определят ин-

терфейси, а не приложения. Създате-
лите на приложения се насърчават да 

5. Преглед на архитектурата на 
системата GS1
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разработват иновативни продукти и 
системи, а стандартите за интер-
фейс гарантират оперативната съв-
местимост между конкурентните 
системи. Надграждайки върху стан-
дартна основа, създателите на при-
ложения имат по-голяма сигурност по 
отношение на бъдещата употреба на 
техните продукти и системи, и с по-
голяма увереност могат да инвести-
рат в иновации.
Структурата и процесите на сис-

темата GS1 й позволяват да създаде 
общност от потребители, които не-
гласно са постигнали консенсус да из-
ползват стандартите (или част от 
системата GS1 съобразно техните 
нужди) и да ги прилагат  в съответ-
ствие с публикуваните спецификации. 
Този консенсус се постига отчасти, 
защото всички потребители имат 
възможност да участват в разработ-
ването и поддръжката на стандар-
тите, и главно защото като част от 
общността използването на стандар-
тите им носи значителни търговски 
ползи. Постигането на цитираните 
по-горе  цели зависи от това, колко го-
ляма е общността на потребителите 
на тези стандарти. С нарастване на 
общността се увеличават и ползите 
за всеки отделен потребител. Броя 
на потребители на стандартите GS1 
е не по-малко важен от самите стан-
дарти.

2.2. Отворени вериги на 
снабдяване
Веригата на снабдяване включва 

фирми и други организации, извършва-
щи търговия и други бизнес операции 
помежду си. В много случаи, веригите 
на снабдяване осъществяват търго-
вия с физически обекти като матери-
ални продукти, части, суровини и дру-
ги подобни. Веригата на снабдяване 
може да включва и търговия с нема-
териални предмети, като сваляне на 
музика, видео при поискване, телефон-
ни услуги, електричество, виртуални 
продукти и други.
Отворена  верига на снабдяване е 

тази, при която окончалтелния брой 

на търговските партньори не е извес-
тен предварително и която може да се 
променя постоянно.1 Това е от голямо 
значение за архитектурата на инфор-
мационните системи. Интерфейсите 
между различните системни компо-
ненти са елементите, от които е из-
градена архитектурата на информа-
ционните системи, а в контекста на 
веригата на снабдяване най-важните 
интерфейси са тези, които съществу-
ват между различните участници във 
веригата на снабдяване. Например, 
при интерфейс за предаване на инфор-
мация за електронна поръчка, едната 
фирма (купувачът) изпраща данните, 
а другата фирма (продавачът) получа-
ва данните. В една затворена верига 
на снабдяване, броя на търговските 
партньори е ограничен и предварител-
но известен, така че интерфейсите 
могат да се договорят по един коор-
диниран и контролиран начин, а упра-
влението на промените е опростено, 
тъй като всички страни могат да се 
споразумеят да направят промените 
едновременно. За сравнение, в една 
отворена верига на снабдяване е въз-
можно участниците от двете стра-
ни на интерфейса да не знаят един за 
друг.
Отвореният характер на интер-

фейсите за веригата на снабдяване се 
проявява по два начина, както е показа-
но на графиката на стр. 15.
Първо,  интерфейсът може да съ-

ществува между две фирми, които ня-
мат директни бизнес взаимоотноше-
ния. Например, производител може да 
маркира продукт с машинно-четими 
данни посредством баркод. Продукта 

1 Терминът „отворен“ в контекста на „отворена 
верига на снабдяване“ има специфично значение, 
което е определено в настоящата глава. Употре-
бата на думата „отворен“ не трябва да се обърква 
с други нейни значения, които също са важни за 
архитектурата на системата GS1. По-конкрет-
но, терминът „отворен стандарт“ се отнася за 
стандарти, които могат свободно да се използ-
ват от всички крайни потребители, докато дума-
та „отворен“ може да се използва и в дискусиите 
за сигурността в смисъл на липса на или малък кон-
трол на достъпа. Има различни значения на терми-
на „отворен“.
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се продава на търговците на дреб-
но чрез дистрибутори и този бар-
код се чете от всички търговци, ко-
ито са получили продукта. Баркодът 
е интерфейс между производителя и 
търговците, но производителят има 
бизнес отношения само с дистрибу-
торите.
Второ, търговските отношения мо-

гат да възникват и да бъдат прекра-
тявани. В даден момент компанията 
може да реши да разшири съществува-
щия си интерфейс, за да включи нови 
партньори. Така например,  фирми А и B 
имат търговски отношения и използ-
ват електронен интерфейс, за да об-
менят поръчки и  фактури. Фирми C и 
D са в подобни отношения. На по-късен 
етап фирма А може да реши да търгу-
ва с фирма D, а фирма C - с фирма B. 
Фирма А ще иска да използва същия ин-
терфейс и поддържаща информационна 
система за търговията с D, каквито  
използва  с B,както и  фирма C за тър-
говията с B и D.

И двете проявления на отворената 
верига на снабдяване оказват голямо 
влияние върху дизайна на информаци-
онния интерфейс. Те изискват интер-
фейс дефинициите да се съгласуват и 
приложат независимо от контекста 
на конкретното търговско взаимоот-
ношение и към тях да се придържат 
всички страни, за да се постигне опе-
ративна съвместимост независимо от 
факта, че фирмите от всяка страна 
на интерфейса не са успели да се до-
говорят за него предварително. Това 
води до определянето на широко при-
ети промишлени стандарти, в които 
акцентът се поставя върху оператив-
ната съвместимост, максимална при-
ложимост за широк кръг бизнес секто-
ри и минимизиране на необходимостта 
от избор, който да изисква предвари-
телно съгласуване между отделните 
страни. Именно това са принципите, 
които стоят в основата на стандар-
тите GS1. 

Следва продължение

A и E нямат директни търговски взаимоотно-
шения. Въпреки това, те споделят интерфейс, 
тъй като А прилага носител на данни, който E 
трябва да прочете

Взаимоотношенията между А/C и B/D започ-
ват като независими, но стават взаимнозави-
сими, когато А започва да търгува с D, а B 
започва да търгува с C

Страна A

Страна B

Страна C Страна E

Страна D

изградени търговски взаимоотношения

нови търговски взаимоотношения
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Аржентина: Националната система 
за проследяване на лекарствата се 
базира на стандартите GS1

За да противодейства на дистрибуци-
ята на фалшиви и крадени лекарства На-
ционалната администрация по храните, 
лекарствата и технологиите (ANMAT) 
въвежда Национална система за проследя-
ване на лекарствата, която да позволи на 
аптеките, здравните центрове и пациен-
тите да проверяват автентичността на 
лекарствата в реално време. 
За уникална идентификация на лекар-

ствата в рамките на веригата на снаб-
дяване АNMAT избра стандартите GS1 
(идентификационен номер GTIN и сериен 
номер). Съгласно законово предписание 
3683/2011 доставчиците маркират опаков-
ките на лекарствата с баркод по стандар-
тите GS1. Информация за всяко движение 
на лекарството по веригата се отразява в 
реално време в една централна база данни, 
която се управлява от ANMAT. За иденти-
фикация на различните участници по ве-
ригата се използват Глобални номера на 
локация (GLN).  За повече информация: www.
gs1.org.ar

Франция: Стабилен прогрес при 
проследяване на лекарствата

По думите на Хавиер Корнил, зам. дирек-
тор на Френската агенция за сигурност 
на медицинските продукти: „От 1 януари 
2011 година във Франция са задължител-
ни проследимостта по партиден номер и 
използването на GS1 DataMatrix върху опа-
ковките на лекарствата. Използването на 
GS1 DataMatrix при лекарствата нарасна 
неимоверно. В направената от GS1 анкета 
е констатирано, че 75% от лекарствата 
в складовете на търговците на едро вече 
са маркирани с GS1 DataMatrix, както и 54% 
от лекарствата в аптечната мрежа. Съ-
щата анкета констатира, че качеството 
на маркиране е добро; 94% от баркодовете 
са четими и коректни. Грешките са преди 

всичко от липса на информация или допъл-
нителни препинателни знаци.“
„Действително се наблюдава прогрес и 

ние трябва да продължим работата и да 
финализираме внедряването на маркиров-
ката с GS1 DataMatrix и необходимите ин-
струменти за осъществяване на просле-
димост“, допълни Корнил.

Турция: Турска система за 
проследимост на лекарства ITS  
в действие

„През октомври 2007 в Турция беше стар-
тиран проект за проследимост,“ каза д-р 
Пелин Аксунгур, Генерален директорат на 
лекарствата и аптеките, „за по-малко от 
две години разработихме пилотен проект 
на система за проследимост и няколко ме-
сеца по-късно я пуснахме в действие. ITS 
портала беше пуснат през януари 2011 и 

6. GS1 в здравеопазването
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препраща към уеб-базирана инфраструк-
тура, която позволява да се осъществи 
права и обратна проследимост на всички 
единици на лекарствени про-
дукти в Турция. Ние изисква-
ме всяка единична опаковка 
на лекарство да има Глоба-
лен номер на търговската 
единица (GTIN) и сериен но-
мер, които да са кодирани с 
GS1 DataMatrix. Потребители 
на системата са: 245 произ-
водители, 642 търговци на 
едро, 25 518 аптеки, 1 500 бол-
ници. До този момент през 
системата са продадени и 
проследени над 1,5 милиарда 
лекарства.“
За медицинските изделия 

изискването е всеки отделен 
продукт да има идентифи-
кационен номер, с който  да 
се регистрира в Турската 
национална база данни за 

лекарства и медицински изделия, TITUBB“, 
допълва д-р Билгехам Карадай, директор 
на направление медицински изделия към 

Диаграма с описание на процеса

Потребители на системата TITUBB
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Министерството на здравеопазването. 
„Над 1,8 милиона медицински изделия вече 
са регистрирани, като 90% от тях имат 
оригинални уникални идентификатори UDI. 
Тази система се използва от социална-
та агенция при реимбурсирането. Онлайн 
складовата система на обществените 
болници е интегрирана с TITUBB, както и 
онлайн застрахователната и здравно-оси-
гурителна система. Искаме да използваме 
TITUBB като електронен продуктов ката-
лог за обществени поръчки.“

Европа: Съвместна работа на 
EFPIA, GIRP и PGEU за повишаване 
безопасността на лекарствата

Три големи асоциации, обединени във 
формирана за целта работна група, си съ-
трудничат за прилагането на добри прак-
тики и избор на възможно най-добрите 
стандарти за повишаване на лекарствена-
та безопасност, както и  за да се отговори 
на изискванията, заложени в Европейската 
директива за фалшивите лекарства:

 ■ Европейската Федерация на Фарма-
цевтичните Индустрии и Асоциации  (Eu-
ropean Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations, EFPIA)

 ■ Европейска асоциация на търговците 
на едро (Groupement International de la Repar-
tition Pharmaceutique 
- European Associa-
tion of Pharmaceutical 
Full-Line Wholesalers, 
GIRP)

 ■ Асоциация на 
фармацевтите в Ев-
ропейския съюз (Phar-
maceutical Group of 
the European Union, 
PGEU)
„Въвеждането на 

сериализация за бор-
ба с фалшификатите 
е оправдана пред-
пазна мярка“, казва 
Юрате Сваркейт, съ-
ветник в PGEU, „като 
сектор не можем да 
си позволим да бъдем 
пасивни. Необходи-
мо е единно решение 

в рамките на Европа – всякакви вариации 
само ще увеличат разходите и няма да ре-
шат проблемите с преминаване на грани-
ците.“
По думите на проф. Лео Ниилс, генера-

лен директор на Асоциацията на фарма-
цевтите в Белгия (pharma.be), „Необходим 
ни е Европейски подход, ако не и световен.  
Необходими са ни истински партньорства, 
които да споделят еднакви цели и да се 
фокусират върху най-основното: Това ле-
карство, това което трябва ли е? Правил-
ното лекарство на правилния пациент ли 
даде?“
Пан-европейският модел предвижда из-

граждането на Европейска система за ве-
рификация на лекарства (European Medicines 
Verification System, EMVS), която оптимално 
да гарантира безопасността на пациен-
тите. Предвижда се използването на GS1 
DataMatrix, с който се кодират GTIN, сериен 
номер, срок на годност и партиден номер. 
Решението включва централен хъб и мрежа 
от регионални/национални системи, които 
да бъдат източник на сигурни данни, и чрез 
които да се облекчи работата с многоезич-
ни опаковки и да се следи за паралелно тър-
гувани опаковки. Роб Брушет, директор на 
международния отдел, Пфайзер и член на 
надзорната група за кодиране и сериализа-
ция към EFPIA казва: „Системата за провер-

Пан европейски модел
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ка на място, дали 
на пациента е да-
дено правилното 
лекарство и точ-
ната доза, ще се 
базира на основни 
принципи, но може 
да бъде съобразе-
на с нуждите на 
съответния реги-
он. Продължава-
ме да търсим под-
крепата и на дру-
ги заинтересова-
ни страни и ще ра-
ботим съвместно 
с представите-
ли на национално 
ниво, за да разра-
ботим и внедрим 
съответните на-
ционални систе-
ми“.
„Направихме предложение при продажба 

на едро в зависимост от оценката на ри-
ска селективно да се прави верификация на 
продуктите на база  показатели за безо-
пасност“, допълни Моника Поис, Генерален 
директор на GIRP, „Подкрепяме система, 
базирана на хармонизирано кодиране и се-
риализация“.

GS1 Healhcare част от ЕU eHealth 
Stakeholder Group

GS1 Healthcare беше 
номинирана за участие в 
Групата на заинтересова-
ните страни в електрон-
ното здравеопазване (ЕU 
eHealth Stakeholder Group), 
която има за цел да даде 
възможност на заинте-
ресованите страни да 
участват в определянето 
на законодателството 
и политиката по отно-
шение на електронното 
здравеопазване. 
Членове на групата с 

мандат 3 години са пред-
ставители на различни 
европейски организации/

асоциации, които представляват интере-
сите на производителите, търговците и 
съсловните организации в областта на ле-
карствата и са активни в сектора на елек-
тронното здравеопазване. GS1 Healhcare 
ще бъде представлявана от Кристиан Хай, 
GS1 Швейцария и като заместник Улрике 
Крейза, директор направление здравеопаз-
ване към централния офис на GS1.

Проверка за правилно изпълнено предписание
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„Белла Бълга-
рия” е най-големи-
ят производител 
на хранителни 
продукти в стра-
ната. Създава, 
развива и предлага 
иновативни про-
дукти в различни 
ценови сегменти, 
които отговарят 
на очакванията на 
потребителите 
за постоянно висо-
ко качество и раз-
умни цени. Това се 
дължи на високото 
качество на про-
дукцията, добре 
развитата дист-
рибуторска мрежа 
и гъвкавата и ино-
вативна бизнес стратегия.
Отличителната колекция от марки прави 

„Белла България” АД лидер в категорията на 
трайни и малотрайни колбаси, точени кори, 
бутер тесто и маргарини. Тези марки включ-
ват „Перелик”, „Сачи”, LEKI, „Белла”, Tommi, 
„Флора”. „Белла България” работи в пълно 
съответствие с европейските стандарти и 
предлага успешно продуктите си на българ-
ския и свободния европейски пазар. „Белла 
България” АД дистрибутира продуктите си 
в България, страните-членки на Европейския 
Съюз, Турция и САЩ.
БЕЛЛА България използва стандартите 

GS1 за маркиране на продукцията си с бар-
код от 1992 година. Отпечатването на бар-
код символите става както предварително, 
така и в момента на произвеждане/експеди-
ране на продуктите. Готовата продукция 
се опакова в каси, кашони и палети. Според 

нивото на опаковане – потребителски, дос-
тавни и транспортни единици – се използ-
ват различни символи от номенклатурата 
на GS1, които кодират съответната ин-
формация. Така например върху потребител-
ските опаковки с ЕAN-8 или EAN-13 се кодира 
основен идентификационен номер GS1 GTIN 
(съответно GTIN-8 или GTIN-13). За кодира-
не на допълнителна информация се използ-
ват DataBar (и при трите вида единици) или 
GS1-128 (върху транспортната единица). До-
пълнителната информация се използва при 
заскладяване на готовите продукти, авто-
матична обработка на данните, следене на 
наличностите и проследяване по веригата. 
Атрибути на тази допълнителна информа-
ция са партидата (Lot), срока на годност 
(Expire Date), количеството (Quantity) и въ-
трешна информация, като напр. номер на 
клиента.

Приложение на стандартите GS1 в България

7. Използването на стандартите GS1 
води до намаляване на грешките 
и повишава ефикасността на 
процесите според БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД
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При експедиране на транспортните еди-
ници се генерира SSCC номер (Serial shipping 
container code) с цел еднозначна идентифика-
ция. SSCC е разпознаваем и се използва актив-
но в цял свят за проследяване на транспортни 
единици и автоматично приемане на стока. 
Освен автоматичната идентификация и 

маркирането с баркод на своята продукция 
БЕЛЛА България използва стандартите GS1 
eCom за електронен обмен на данни. Фирмата 
разменя със своите партньори  основни биз-
нес документи, необходими за осъществяване 
на търговския процес. БЕЛЛА импортва заяв-
ки от клиенти и обменя фактури за продажби. 
Използваните съобщения са ORDERS и INVOIC.

„Безспорно кодирането на основни 
данни в баркодове и използването на 
тази кодировка за автоматизация на 
процесите подобрява ефективност-
та в предприятието и по веригата. 
Минимизират се грешките.“

БЕЛЛА България АД
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GS1 LEARN представлява интегрирана 
платформа за провеждане на GS1 on-line 
обучения. Тя предоставя достъп до раз-
лични материали и курсовe за обучение, из-
готвени от Централата на GS1, както и 
от някои  GS1 Национални организации. 
GS1 LEARN е ценен източник на инфор-

мация за системата от стандарти  GS1, 
както на вътрешно ниво (обучение на пер-
сонала на GS1), така и на външно (обучение 
на фирми и членове на GS1).

Обучението чрез on-line курсовете е на-
пълно безплатно и гарантира подробно за-
познаване с всички продукти и приложения 
на Системата GS1, които са нужни за ус-
пешно приложение на стандартите.

От интернет-страницата на GS1 
LEARN можете да извършите бърза, лес-
на и безплатна регистрация за on-line 
обучение и да се възползвате от предла-
ганите услуги. 
Можете да изберете различни кур-

сове за обучение on-line от каталога с 
курсове (Catalogue). Обучението чрез 
тези курсове е напълно безплатно и ви 
гарантира подробно запознаване с всич-
ки продукти и приложения на Система-
та GS1, които са ви нужни за успешното 
приложение на стандартите. За оценка 
на Вашите усилия ще получите серти-
фикат за успешно завършени курсове. 
Също така можете да се възползвате 
от речника с най-често употребявани-
те термини в сферата на GS1 и да по-
лучите отговори на най-често задавани 
въпроси.
Основни on-line курсове: 
 ■ Въведение в системата на GS1
 ■ GS1 идентификационни ключове и 

баркодове. Въведение. 
 ■ Качество на баркодовете GS1
 ■ Качество на данните
 ■ GS1 Приложни идентификатори и 

идентификационни ключове
 ■ Определяне на GTIN на бързооборот-

ни стоки
 ■ Основи на глобалната класификация 

на продуктите
 ■ GS1 баркод приложения за логистич-

ни единици
 ■ GS1 баркод приложения за търговски 

единици
 ■ Основи на EANCOM
 ■ Основи на Електронния код на проду-

кта EPC
 ■ Глобална мрежа за синхронизация на 

данни, GDSN
За да получите достъп до on-line курсо-

вете, е необходимо да се регистрирате в 
GS1 LEARN.

8. GS1 LEARN – безплатна форма 
за дистанционно обучение по 
стандартите GS1 в интернет
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При регистрацията се 
въвеждат и допълнител-
ни данни, които остават 
конфиденциални и се из-
ползват само със статис-
тическа цел. Акаунтът се 
активира след одобрение 
от Learn Администратор, 
като след това получа-
вате потвърждение по e-
mail.

 ■ Списъка с предлага-
ните курсове може да раз-
гледате предварително в 
каталога (Catalague)

 ■ Заявяването на из-
брания от вас курс става 
през My eLearning-Request 
→  New Courses, като ще 
получите e-mail, информи-
ращ ви за заявката;

 ■ След одобрение от 
администратор, систе-
мата ви изпраща автома-
тично съобщение за по-
твърждение по e-mail; 

 ■ За да започнете обу-
чението, използвайте от-
ново меню My eLearning и 
изберете език от списъка 
на съответния курс, след 
което курсът ще се стар-
тира автоматично.
К у р с о в ете  н а  GS 1 

LEARN са валидни до 60 дни 
от датата на заявяване-
то им. След този период е 
необходимо да се направи 
нова заявка за удължаване 
на избрания от Вас курс.
За регистрация и пове-

че информация използвай-
те интернет страница-
та на GS1 България www.
gs1bg.org, раздел Услуги 
→  Обучение →  Обучение 
on-line.



GS1 България
ул. „Искър“ №9
1058 София
Т 02/988 31 39
Ф 02/8117 604
gs1bulgaria@gs1bg.org
www.gs1bg.org

Съвет GS1 България
Българска търговско-
промишлена палата
Член на GS1


