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ОРГАНИЗАЦИЯ

GS1 е водеща международна организа-
ция с нестопанска цел, която разработва 
и внедрява глобални стандарти и реше-
ния, с цел повишаване на ефективността 
и прозрачността по веригите за търсене 
и предлагане в различните отрасли. Сис-
темата от стандарти GS1 е най-широко 
използваната по веригата за снабдяване 
по целия свят.
Централата на организацията е в Брюк-

сел, Белгия. В Борда на GS1 участват клю-
чови лидери и представители на междуна-
родни компании, водещи производители и 
търговци, както и GS1 Национални органи-
зации. GS1 има над 2 милиона потребители.

 ■ Мотото на организацията е: GS1 
ГЛОБАЛНИЯТ ЕЗИК НА БИЗНЕСА.
 ■ Визията на GS1 е свят, в който про-
дуктите и информацията за тях се 
движат ефективно и безопасно по 
веригата за снабдяване, в полза на 
бизнеса и с цел подобряване живота 
на хората всеки ден и навсякъде по 
света.

 ■ Мисията на GS1 е да бъде неутрален 
лидер, който спомага за разработ-
ването и внедряването на глобални 
стандарти, осигурявайки инструмен-
тите, доверието и сигурността, не-
обходими за постигане на визията.

За осъществяване на своите мисия и 
визия GS1 работи със 111 GS1 Национални 
организации по целия свят. Стандартите 
GS1 се използват в повече от 150 страни. 
Ролята на Националните организации е да 
подкрепят фирмите–членове за ефективно 
прилагане на стандартите и управление на 
веригите на доставка и бизнес процесите.
Сред основните дейности на GS1 На-

ционалните организации са: 
1. Определяне на уникални идентифика-
ционни номера, които са в основата на 
стандартите GS1.

2. Организиране на обучения и консулта-
ции по различни теми, сред които:
 ■ Баркодове: идентификация и марки-
ране с баркод,
 ■ eCom: EDI – електронен обмен на 
данни,

1. 40 години Глобалният език  
на бизнеса.

GS1 Цифри и факти
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 ■ Global Data Synchronization Network 
(GDSN): синхронизация на основни данни 
 ■ EPCglobal: RFID – радиочестотна 
идентификация.

3. Предоставяне на информация за стан-
дартите и за развитието на нови стан-
дарти в рамките на процеса за управле-
ние и разработване на глобални стан-
дарти (GSMP).
Повече от 2000 служители на GS1 по све-

та обслужват над 2 милиона фирми в ос-
новни сектори на индустрията като:

 ■ Търговия с потребителски стоки,
 ■ Здравеопазване,
 ■ Транспорт и логистика,
 ■ Битова електроника,
 ■ Отбрана.

ИСТОРИЯ

1948-1970
През 1948 г. собственик на верига от ма-

газини за бакалски стоки във Филаделфия 
отправя запитване към Института Дрексел 
относно разработването на система за ав-
томатично четене на информация за проду-
ктите при минаването им на каса в търгов-
ските обекти. Върху намирането на подходя-
що решение започват да работят Бърнард 
Силвър и Джоузеф Уудленд, тогава студенти 
в Института Дрексел. Идеята за баркода 
възниква от изследванията на Джоузеф Уудл-
енд на Морзовата азбука /Morse Code/. На 7 
октомври 1952 г. Джоузеф Уудленд и съдруж-
ниците му получават първия патент за бар-
код „окото на бика“ (bull’s-eye-type design). Но-
мерът на патента е 2612994. Първият символ 
е бил с кръгъл дизайн, състоящ се от пореди-
ца от концентрични окръжности. След като 
са го патентовали съдружниците продават 
патента на Philco (фирма за батерии от 
Филаделфия) за $15,000. Към тогавашния мо-
мент това е било всичко, което са направили 

за своето изобрете-
ние, което в продъл-
жение на години не е 
влязло в употреба.
С появата на ла-

зерните технологии 
за сканиране и разви-
тието на микропро-
цесорите, баркодът 

получава по-голяма приложимост. През 
1970г. на база модела на Уудленд и с него-
ва помощ (по това време Уудленд работи 
за IBM), Джордж Лаурер от IBM проектира 
фамилия от черно-бели правоъгълници. Иде-
ята за използването на чертички за про-
дуктов код хрумва на Ууленд от времето, 
когато е бил при баба си в Маями и с пръсти 
е рисувал чертички в пясъка.
Изобретателят на баркода Джоузеф Уудл-

енд почина на 9 декември 2012 г. на 91 години.

1973
В рамките на дейността на Комите-

та към Съвета за унифицирано кодиране 
на бакалски стоки (Ad Hoc Committee of the 
Uniform Grocery Code Council, UGPCC) на 3 
април 1973 водещи търговски асоциации 
в САЩ се събират, за да определят единен 
подход за идентификация на продуктите. 
Спират се на линейния баркод UPC (уни-
версален код на продукта/ Universal Product 
Code). Решението е историческо по рода 
си и поставя началото на GS1. 

1974
През септември 1974 UGPCC става Съ-

вет за унифицирано кодиране (UPCC) и пое-
ма издаването на UPC баркодове.

Първият продукт, маркиран с UPC бар-
код и сканиран на каса в търговски обект, 
е пакетче дъвки Wrigley на Juicy Fruit. Това 
се случва в супермаркет Marsh в град Трой 
на щата Охайо в 8.01 часа на 26 юни 1974 г. 
Клиентът, който купува дъвките се казва 
Clyde Dawson, а касиерът, сканирал първия 
UPC баркод е Sharon Buchanan. На касата 
се отчита продажба за 67 цента. Всички 
продукти в количката са били маркирани 
с баркод, но дъвките са сканирани преди 
всички останали. Днес пакетчето дъвки е 
изложено и може да се види в Националния 
исторически музей във Вашингтон.
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1976 
На база на американския UPC код е раз-

работен европейски EAN чрез добавяне на 
още една цифра, 13-та, в началото и така 
10 пъти се увеличава капацитета на тео-
ретично възможните идентификационни 
номера. При дефиниране на структурата 
на идентификационните номера на първо 
място се поставя префикс на страната, 
който препраща към страната, в която 
е седалището на фирмата, притежаваща 
правата върху търговската марка на мар-
кирания продукт / тази страна може да 
„е“ но може и да „не е“ страната, в която е 
произведен продуктът /.

1977
По инициатива на търговци и произво-

дители от 12  европейски страни, се учре-
дява Европейската асоциация за номерира-
не на артикули (European Article Numbering 
Association/ EAN) като международна, нес-
топанска асоциация със седалище в Брюк-
сел, Белгия. Заедно те развиват систе-
мата за идентификация,  за да рационали-
зират веригата за снабдяване в сектора 
търговия на дребно.

1983 
Приложението на стандартите GS1 се 

разширява извън границите на маркиране-
то на  потребителски единици и сканиране 
в точките на продажба. Добавя се нов бар-
код символ ITF-14 за маркиране на кашони/
групови опаковки.

1989 
Стандартите GS1 се разширяват. Въ-

вежда се използването на баркод GS1-128 
(старо наименование EAN-128) за нужди-
те на идентификацията на логистичните 

единици. Символът позволява кодиране на 
допълнителна информация за маркирани-
те единици с помощта на GS1 Приложни 
идентификатори (ПИ).
GS1 прави първа стъпка в електронния 

бизнес с оригиналната версия на наръчник 
EANCOM, международен стандарт за елек-
тронен обмен на данни (EDI).

1990 
Съветът за унифицирано кодиране 

(UPCC) и Европейската асоциация за 
номериране на артикули (EAN)  подпис-
ват споразумение за сътрудничество, 
чрез което обявяват намерението си 
да си сътрудничат за разработването 
на глобални стандарти. Чрез това спо-
разумение GS1 бива представена в 45 
страни.

1995 
GS1 разширява приложението на стан-

дартите в здравеопазването чрез подпис-
ване на първия проект за сътрудничество 
в този сектор.

1996 
Създава се подкомитет 31 (SC31), коми-

тет на Международната организация по 
стандартизация, за стандартизиране на 
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автоматичната идентификация и обхва-
щането на данни. Това е важна стъпка в 
подкрепа на международното сътрудни-
чество за разработване и използване на 
нови стандарти.

1999 
Стартира работата на Център за ав-

томатична идентификация към Масачу-
зетския технологичен институт (Auto-ID 
Centre), в резултат на която се разработ-
ват:

 ■ Електронния код на продукта (EPC®) 
и

 ■ технически спецификации за GS1 
DataBar™ (символи с редуцирана 
площ).

2000 
В началото на новото хилядолетие GS1 

присъства чрез Национални организации 
GS1 в 90 страни.

2002 
Започва да функционира Процес за упра-

вление на съществуващите стандарти и 
разработване на нови глобални стандарти 
(GSMP). GSMP е платформа, която позво-

лява на фирмите от цял свят  да участват 
в този процес в съответствие с техните 
бизнес нужди.

2003 
GS1 създава EPCglobal и инициира раз-

работването на EPCglobal архитектура и 
стандарти.
Към използваните носители на данни 

се добавя GS1 DataMatrix – първият двуме-
рен баркод символ приет в системата от 
стандарти GS1.

2004
GS1 публикува стандартите за елек-

тронен обмен на бизнес съобщения (чрез 
използване на XML) и първия стандарт за 
радиочестотна идентификация (Gen2).
Създава се Глобалната мрежа за синхро-

низация на данни (GDSN) като глобална ин-
тернет базирана платформа, която поз-
волява на търговските партньори ефек-
тивно да обменят основни данни (master 
data)  за продуктите.

2005
През 2005 г. EAN променя името си на 

GS1. На 7 юни същата година Съвета за 
унифицирано кодиране UPCC, който адми-
нистрира издаването на UPC баркодове в 
САЩ, се обединява с GS1 като става част 
от голямата GS1 фамилия и променя име-
то си на GS1 US. В днешни дни системата 
от стандарти GS1 се използва в повече от 
20 различни сектори на индустрията от 
около 2 милиона фирми по целия свят.

2007
Световната митническа организация и 

GS1 подписват Меморандум  за разбира-
телство, с който се споразумяват за вза-
имна подкрепа и насърчаване  на хармони-
зирането на стандартите в митническия 
сектор.
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GS1 навлиза в сферата на решения-
та „бизнес към потребител“ (Business-
to-Consumer, B2C). Целта е да се разра-
ботват отворени стандарти, които да 
обезпечават връзката на информация-
та за продуктите с потребителите и 
бизнеса, чрез използване на мобилни ус-
тройства.

2011
Наборът от използваните GS1 баркод 

символи се увеличава с още един - GS1 QR 
Code. Това разширява областите на прило-
жение на стандартите GS1.

2013
40 години от датата на историческото 

решение на UGPCC, GS1 чества 40 годишен 
юбилей. Организацията е представена в 
111 страни по света чрез местни Нацио-
нални организации.
Днес не празнуваме създаването на 

баркода като техническо средство за 
кодиране на информация. Фокусът на 
празника, който ще продължи в рамките 
на цяла една година, е върху духа, изобре-
тателността и визията на GS1, които 
са довели до развитието на най-широко 
използваната система от стандарти за 
проследяване на продукти в днешно вре-
ме, независимо от географските и кул-
турните граници.

ПОЛЗИ

Баркодът е първият компонент на сис-
темата от стандарти GS1. Днес всеки 
ден по света се сканират над 5 милиона 
GS1 баркодове.

Фирми, които използват системата 
от стандарти GS1, отчитат следните 
ползи:

 ■ 3,5 % по-голяма точност при факту-
рирането за производителите,
 ■ 21 % съкращаване на времето за 
складови операции,
 ■ 42 % съкращаване на разходите на 
дистрибуционните центрове,
 ■ 32 % по-малко недостатъчни на-
личности на продукти на склад при 
търговците.

В сектора на здравеопазването из-
ползването на стандартите GS1 води 
до значително намаляване на разходите:

 ■ 30 % по-бързо обслужване на крат-
косрочните задължения,
 ■ 73% намаляване на грешките при по-
ръчки,
 ■ 80 % намаляване на складовите на-
личности на стока с изтекъл срок 
на годност или излязла извън упо-
треба, което води до повишаване 
безопасността на пациентите.
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Стандартите GS1 подобряват значи-
телно ефективността и прозрачността 
по веригата за доставки:

 ■ 50 % намалява работата на транс-
портна фирма от Северна Европа, 
която преминава от ръчно въвеж-
дане на заявките към използване на 
стандартите GS1,
 ■ 50 % по–бързо се извършва инвента-
ризацията на суровините при фир-
ми, които на 75 % и повече са въвели 
идентификацията на логистичните 
единици с GS1 Сериен Номер на Кон-
тейнер за Транспортиране (Serial 
Shipping Container Code,SSCC) в срав-
нение с фирми, които използват този 
вид идентификация при по- малко от 
75 % от своите логистични единици.
 ■ Съгласно Комитета за продукто-
ва информация към U.S. International 
Trade Data System (ITDS) необходи-
мостта да се инспектират паке-
тирани потребителски стоки на 
границата може да намалее 80 % в 
рамките на първата година от въ-
веждането на стандартите GS1, 
като например идентификация на 
търговските единици с GS1 GTIN 
(Global Trade Item Number).

Според GS1, онлайн продажбите ще се 
увеличат и ще се превърнат в норма за-
щото:

 ■ 36 % от населението на света при-
тежава смартфони,
 ■ 50 % от всички продажби на дребно 
са уеб ориентирани,
 ■ 80 % от потребителите използват 
социални мрежи в търсене на нови 
продукти,
 ■ 47 % от американците са използва-
ли онлайн купони през 2011.

GS1 вярва, че онлайн услугите са нов 
начин за разширяване на портфолиото 
на GS1, защото:

 ■ 64 % от сайтовете за потребителски 
стоки имат проблем при предоставя-
не на информация за продуктите,
 ■ 29 % от търговците и само 40 % 
от производителите на потреби-

телски стоки успяват да помогнат 
на потребителя да намери точно 
това, което търси.

Чрез въвеждане на система за просле-
дяване, базирана на стандартите GS1, 
фирмата за опаковки Vartini Packing в 
Перу успява да сведе времето за просле-
дяване на продуктите на свои клиенти 
до няколко минути вместо няколко часа, 
което е повишило доверието на потре-
бителите в търговската марка и с това 
е увеличило продажбите с 20 %.
Германско проучване показва,  че  

56 % от водещите фирми очакват 
устойчивостта да стане част от до-
говорните задължения между търгов-
ските партньори в рамките на следва-
щите 5 години.
Според последни проучвания 50-60 % 

от продажбите в супермаркетите се 
състоят от малотрайни стоки. От тях 
5-7% се губят като фира или се развалят, 
което коства на търговците над 4 % от 
техните приходи. Използването на GS1 
стандартите води до по-добро управле-
ние на сроковете за годност.
Шведската търговска верига Konsom 

Nord е спестила 85 % от всички админи-
стративни разходи след като е въвела 
електронно фактуриране по стандарти-
те GS1 eCOM и очаква да възвърне напра-
вените инвестиции за една календарна 
година.
78% от зоните за доставка (експеди-

ране) и приемане на стока на търговци и 
производители са идентифицирани с Гло-
бален номер на локация (Global Location 
Number, GLN), а 66 % от палетите и ос-
таналите доставни единици са маркира-
ни с логистичен етикет и идентифици-
рани със SSCC.
Във Франция използването на марки-

ровка с GS1 баркод води до икономии в 
размер на 11 милиарда Евро годишно.
В Австралия Националният про-

дуктов каталог, разработен на база 
стандартите за глобална синхрониза-
ция на данни GDSN, се очаква да спести 
на сектор здравеопазване 200 $ милиона 
годишно.
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За поредна година 
през февруари 2013 се 
проведе Глобален фо-
рум на Международ-
ната асоциация GS1. 
Тазгодишният форум 
беше определен като 
един от най-успеш-
ните. Според ста-
тистиката в него 
участваха повече от 
625 представители на 
GS1 Национални организации от 92 държави 
по света. В рамките на форума се проведоха 
30 обучения и работни групи по различните 
направления на стандартите GS1. На орга-
низираното изложение с повече от 20 щанда 
участниците имаха възможност да обменят 
идеи и информация.
Форумът бе открит от Мигел Лопера, 

Президент на Международната асоциация 
GS1. Чрез темата на форума “Готови за про-
мяна?” беше поставен акцент  върху стреме-
жа на GS1 да ускори разработването на нови 
инициативи и проекти, които най-точно да 
отговорят на нуждите на потребителите 
на системата от стандарти GS1. В това 
издание на форума бяха проведени пленарни 
сесии по следните теми:

 ■ Потребителски стоки и търговия;
 ■ Транспорт и логистика;
 ■ GS1 в здравеопазването;
 ■ Нови инициативи за GS1;
 ■ GS1 във финасовия сектор.

 В ключовия за GS1 сектор на потре-
бителските стоки и търговията, разви-
тието на стандартите е с акцент върху 

проследимостта на 
храните. Една от 
значимите теми е 
ориентирането на 
бизнеса към потре-
бителите (B2C). На-
раства броят на по-
требителите, които 
проявяват интерес 
към допълнителна, 
надеждна и лесно дос-
тъпна информация за 

продуктите, които купуват. Ето защо GS1 
съсредоточава усилията си в разработване-
то на стандарти, които да удовлетворяват 
нуждата от информация за потребителите. 
В организацията се работи по проект GS1 
Trusted Source of Data - структурна платфор-
ма, която ще позволи на фирмите-членове на 
GS1 чрез мобилни и уеб приложения да спо-
делят информация за своите продукти с по-
требителите.

Отбелязан бе напредък при внедряване-
то на GS1 Глобалната програма за просле-
димост, която е разработена с цел да се 
подпомогнат фирмите в усилията им да от-
говорят на изискванията за проследимост 
при съблюдаване на Добрите практики за 
проследимост и глобалните стандарти 
GS1. Програмата включва консултиране на 
фирмите при внедряване на стандартите и 
провеждане на одити, с цел да се определи, 
доколко една система покрива изискванията 
за проследимост. Оценката от одита се из-
вършва по разработени за целта критерии. 
Контролните точки и критериите за съот-
ветствие са описани в документ GS1 GTC 

2. Глобален форум GS1, 18-22 
февруари 2013, Брюксел
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Checklist. Част от тях касаят идентификаци-
ята на проследяваните единици (търговски и 
логистични единици, пратки, амбалаж), про-
цедурите по създаване и поддържане на доку-
ментацията за тях, оперативната функцио-
налност и методите за получаване, съхраня-
ване и предаване на информация. Обучение по 
програмата за проследимост са преминали 
200 служители от 54 Национални организации 
GS1, като 26 от тях са сертифицирани за ак-
редитирани одитори. 
Съществен напредък е отчетен при внед-

ряването на радиочестотна идентифика-
ция RFID, базирана на стандартите GS1, в 
текстилния сектор и облеклата. Целта е 
да се постигнат по-ефективно управление 
на веригите за снабдяване в сектора и по-
добро управление на запасите. Френската 
верига магазини за спортни стоки Decathlon 
представи своя опит при успешното разра-
ботване на пилотен проект за внедряване-
то на EPC/RFID за нуждите на инвентариза-
цията.

 На пленарната сесия за транспорта и 
логистиката бе обявено, че са разработе-
ни нови инструменти (документи), които да 
помогнат на фирмите-членове при внедрява-
не на стандартите. Към работната група 
„Транспорт и логистика“ (T&Л) се присъеди-
няват все повече GS1 Национални организа-
ции. В Австралия местната общност на T&Л 
е ангажирана активно в подкрепа на светов-
ната дейност на GS1. 
Експерти представиха действащо при-

ложение на Stena Line (една от най-големите 
световни компании за воден транспорт) и 
DSV Road (една от трите най-големи фирми 
в Европа за наземен транспорт) в рамките 
на проект eFreight по 7-ма рамкова програма. 
Приложението се базира на използване на 
GS1 Logistic Interoperability Model за стандар-

тизиране на структурата и съдържанието  
на данните при обмена на данни. Вече са от-
четени и първите ползи: 50% съкращаване на 
работните разходи в зоната за check-in и с 10 
мин. съкращаване на времето за приемане на 
терминала. 
За повишаване на сигурността по глобал-

ната верига на снабдяване и улесняване на 
търговията, GS1 си сътрудничи със Светов-
ната митническа организация. Съвместната 
работа е съсредоточена върху определянето 
на модела на данните (Data Modell), който да 
отговаря не само на изискванията на потре-
бителя, но и на регулаторните органи.

 На пленарното заседание, посветено 
на стандартите GS1 в здравеопазването, 
бяха представени приоритетите в сектора 
на здравеопазването и новостите в прило-
жението на стандартите GS1. В отговор 
на случаите, застрашаващи безопасността 
на пациентите, на световно ниво активно 
се работи върху по-прецизното регулиране 
на сектор здравеопазване чрез създаване и 
промяна на директиви и регламенти. Пример 
за това е работата на IMDRF (International 
Medical Device Regulators Forum) и предложе-
нието за Европейски регламент за идентифи
кация на медицинските изделия (UDI).
Представител на McKinsey & Company пре-

зентира доклад “Strength in unity: The promise of 
global standards in healthcare”, който показва 
ползите от въвеждането на единен световен 
стандарт в здравеопазването. В рамките 
на проучването са интервюирани повече от 
80 световни лидери в здравеопазването и са 
проверени повече от 25 решения, при които е 
отчетен напредък благодарение на използва-
нето на стандарти. Основни изводи в докла-
да са:

 ■ Прилагането на глобалните стандар-
ти по веригата за снабдяване в здраве-
опазването може да спаси от 22 до 43 
000 живота и  да предотврати усложне-
ния при 0,7 до 1,4 милиона пациенти.
 ■ По отношение на фалшивите лекар-
ства докладът заключава, че: системи-
те, базирани на стандарти биха могли 
да предотвратят търговия с фалшиви 
лекарства на стойност десетки мили-
арди долари.“
 ■ Глобалните стандарти могат значи-
телно да повишат безопасността на 
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пациентите и да доведат до намалява-
не на разходите в здравеопазването в 
размер от 40 до 100 милиарда долара.
 ■ Секторът на здравеопазването е из-
правен пред редица изисквания, чието 
изпълнение е свързано с големи разходи.

В заключение докладът посочва, че пред-
вид опита от сектора на търговията на 
дребно, където стандартите GS1 са широко 
внедрени, потенциалните ползи от използ-
ване на глобални стандарти в здравеопазва-
нето „могат да бъдат значително по-големи 
от очакваното“.  
Merck Inc. (световен фармацевтичен про-

изводител със сложна верига  за снабдяване) 
свидетелства за ползите от внедряване на 
стандартите GS1 във фармацевтичната 
индустрия. Фир-
мата е въвела 
сериализация по 
методиката на 
стандартите 
GS1 за нужди-
те на проследи-
мост.
Представена беше системата за просле-

димост на лекарства в Аржентина. При внед-
ряване на системата, ANMAT (Medicines, Food 
& Medical Technology National Administration) по-
становява всички лекарства да бъдат иден-
тифицирани с уникален номер GTIN и сериен 
номер по стандартите GS1. Същите се ко-
дират с баркод върху опаковката на лекар-
ствата. При движение на лекарството по 
веригата, информация за това се отразява 
в централна база данни ANMAT, до която кон-
тролиран достъп имат всички участници по 
веригата за снабдяване – от производителя 
до пациента.  Към февруари 2013 г. са отчете-
ни 52596742 транзакции.

 По отношение на новите инициативи, 
съществено внимание бе отделено на финан-
совите услуги. Във връзка със стратегията 
за LEI (Legal Entity Identifier), този сектор ра-
боти съвместно с GS1 за успешното внедря-
ване на глобална система за идентификация 
на юридическите лица във финансовия сектор 
(Global LEI System). В проведената дискусия 
бяха обсъдени методиката на GS1 за иденти-
фикация на юридически лица (GLN) и дългого-
дишния опит на организацията при разрабо-
тване на глобални стандарти за идентифи-

кация. В дискусията участваха представите-
ли на Европейската Централна Банка, на Фе-
дералния резерв на САЩ и на Националните 
организации GS1 в Австрия, Индия, Хонг Конг 
и Колумбия.
Във връзка с новите законодателни рамки, 

изискващи повече информация за продуктите 
и осигуряване на проследимост, за да се га-
рантира  безопасността на крайните потре-
бители, беше представена и ролята на стан-
дартите GS1 в един сравнително нов за GS1 
сектор - хотелиерство и ресторантьорство.

 На обявените в програмата паралелни 
обучения бяха представени решения, между 
които:

 ■ решението на Метро Кеш енд Кери за 
осигуряване на проследимост в съот-
ветствие с изискванията на Европей-
ската комисия;
 ■ мобилно приложение за проследимост 
на GS1 Германия - fTRACE, базирано на 
стандартите GS1;
 ■ сътрудничеството на GS1 с 37 между-
правителствени агенции, 53 търговски 
организации и 21 организации за разра-
ботване на стандарти в Азия и Тихооке-
анския регион, с помощта на което се 
цели намаляване на разходите по вери-
гата на снабдяване с 10% до 2015 г.;
 ■ решения, базирани на стандартите 
GS1, в областта на електронната 
търговия и отношенията Бизнес-Пра-
вителство в Европейските държави Ав-
стрия, Дания и Унгария,  които спома-
гат за намаляване на разходите в дър-
жавния сектор, както и предоставят 
възможност за покриване и изпълнение 
на Европейските директиви в публичния 
сектор.  Сътрудничество с публичния 
сектор е осъществено в сферата на 
електронното провеждане на общест-
вени поръчки, електронното фактури-
ране, здравеопазването, управлението 
на отпадъци и др.;
 ■ платформата RAPEX на Европейската 
комисия, свързана с изтегляне на проду-
кти от пазара;
 ■ мобилни приложения за предоставяне 
на потребителите на допълнителна 
информация за продуктите, като съ-
държание и наличие на алергени, на GS1 
Канада и GS1 Белгия и Люксембург;
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 ■ напредък във внедряването на новата 
символика GS1 DataBar при пресни храни 
в Австрия (REWE Group), Холандия, Пол-
ша (Biedronka), Великобритания  и CAЩ.

Регионален форум на GS1 в Европа

В рамките на Глобалния форум се про-
веде регионален форум на GS1 в Европа. (В 
GS1 в Европа участват 46 Национални ор-
ганизации GS1 от Европа). Представени 
бяха текущите и новите проекти, върху 
които ще работи GS1 в Европа през 2013 г.  
Между тях са: 

 ■ качеството на данните (Data Quality) 
и глобална синхронизация на данните 
(GDSN): GS1 Европа участва като тех-
нически консултант в кръгла маса на 
търговските вериги в Европа. Осно-
вен момент от работата на кръгла-
та маса е определянето на модел на 
данните за комуникацията бизнес към 
бизнес (B2B) и бизнес към краен потре-
бител (B2C), с което да се отговори на 
изискванията за предоставяне на ин-
формация за храните на крайните по-
требители, представени в Регламент 
1169/2011 на ЕС. 
 ■ стандартите GS1 за пресни плодове и 
зеленчуци: въвеждане на хармонизиран 
подход в Европа за идентификация на 
плодове и зеленчуци, идентификация на 
участниците във веригата за снабдява-
не, етикетиране на търговски и логис-
тични единици, стандартизиран елек-
тронен обмен на основни данни и елек-
тронни съобщения за поръчка, авизо за 
доставка и фактуриране. До декември 
2013 г. е  предвидено да се осъществи 
маркирането на продуктите на 5 дос-
тавчици и да стартира електронния 
обмен на данни за продуктите през 

платформата за синхронизация на ос-
новни данни (GDSN).
 ■ проследимост на риба;

 ■ мобилно приложение за проверка на ле-
гитимността на GS1 идентификацион-
ните номера (GS1 Logger for Staff);
 ■ приложения за мобилни телефони за пре-
доставяне на допълнителна информация 
на потребителите (Mobile Com/B2C);
 ■ разработване на нови стандарти 
(European GSMP alignment);
 ■ съвместна работа на лаборатории за 
приложения, използващи радиочестот-
ната идентификация и Електронния код 
на продукта (EPC Business Lab network)
 ■ електронно правителство (eGov / 
eProcurement);
 ■ работна група за идентификация и 
носители на данни (Identification and 
DataCarrier group); 
 ■ сътрудничество с външни организации 
(External relations);
 ■ стандартите GS1 във финансовия сек-
тор при работа с пари в брой (GS1 Cash 
Handling).

Основна част от политиката на Между-
народната асоциация GS1 e тясното сътруд-
ничество между Националните организации 
GS1 в различните страни, което спомага за 
прецизното администриране на системата 
от стандартите в цял свят и облекчава внед-
ряването на хармонизирани решения. Годиш-
ният форум в Брюксел зареди участниците 
с ентусиазъм и идеи за една работна година, 
отворена към иновации, което да допринесе 
за разрастване на GS1 и утвърждаването й 
като най-широко използваната система от 
стандарти за веригата на снабдяване по све-
та. На форума България беше представена с 
делегация, в която участваха Цветан Симео-
нов, Председател на БТПП и Председател на 
Бюрото на Съвет GS1 България, членове на 
Бюрото и експерти на GS1 България.
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Какво е GSMP (Global Standards 
Management Process)?

GSMP е платформа, която позволява 
на фирмите от цял свят да участват 
в разработването на стандартизира-
ни решения в съответствие с техните 
бизнес нужди с цел повишаване ефектив-
ността и генериране на допълнителни 
ползи за веригата на снабдяване. Повече 
информация може да намерите на адрес: 
http://www.gs1.org/gsmp/process 
GSMP предоставя богато портфо-

лио от правила и методи, които пома-
гат на цялата GS1 общност и на от-
делните сектори на индустрията да 
представят своите нужди, за да бъдат 
те заложени в разработването на све-
товно валидни стандарти и препоръки. 
Научете повече за основите на GSMP в 
онлайн презентацията на адрес http://
www.gs1.org/docs/training/gsmp_intro/
index.html

Какви стандарти се разработват в 
GSMP?

GSMP е глобалният процес за поддръж-
ка и усъвършенстване на съществуващи 
стандарти, и разработване на нови в раз-
лични области:

 ■ Идентификация;
 ■ Баркод символи;
 ■ Електронен код на продукта (EPC);
 ■ Глобална мрежа за синхронизация на 
данни (GDSN);
 ■ Електронен обмен на данни eCOM 
(електронни съобщения EANCOM);
 ■ Глобална класификация на продукти-
те (GPC);
 ■ Проследимост;
 ■ Качество на данните.

Как може да участвате?

Разработването на стандарти за по-
вишаване ефикасността на веригата на 
снабдяване е възможно само с участието 
на всички заинтересовани страни.
Нуждаем се от Вас, за да може този 

процес да функционира успешно!
Участието се осъществява чрез теле-

фонни конференции или работни срещи. 
Задачите се определят в работна заявка 
(work request, WR). GSMP стандартите са 
глобални и засягат различни сектори. Ва-
шето участие може да варира от една за-
явка за промени (Change Request) до друга 
в зависимост от специфичните нужди на 
Вашата фирма, но това не влияе върху ця-
лостното Ви участие. За да участвате в 
GSMP работна група, трябва да попълните 
формуляр за участие. След като сте при-
ети в групата, започвате да получавате 
покани за участие в телефонните конфе-
ренции и достъп до цялата информация, 
касаеща съответната работна група. Не 
сте ограничени само до тази определена 
група и може да участвате и в други ра-
ботни групи. Когато сте решили да участ-
вате в процеса по разработване на стан-
дартите, ръководителят на съответна-
та работна група ще Ви въведе в темата и 
задачите, които трябва да бъдат решени.
За ползите от участието Ви в работна 

група в рамките на GSMP може да прочете на 
адрес http://www.gs1.org/gsmp/benefits_new.
Списък на работещите GSMP работни 

групи ще намерите на адрес: http://www.
gs1.org/gsmp/community/working_groups.
Заявка за разработването или прецизи-

рането на стандарт може да направите 
на адрес http://wr.gs1.org.
Формуляр за участие ще намерите на 

адрес http://community.gs1.org/join.

3. Процес за управление и 
разработване на глобални 

стандарти (GSMP)
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Какво представлява политиката на 
интелектуална собственост?

Политиката на интелектуалната 
собственост на GS1 (IPP) включва оп-
ределяне на условията за получаване на 
лицензионни права върху разработени-
те в рамките на GSMP стандарти. Все-
ки участник в GSMP трябва да подпише 
документ за интелектуална собстве-
ност преди да се включи в процеса. Ли-
цензионните права се отнасят както 
за участниците в работната група по 
разработване на стандарта, така и за 
останалите членове на GS1. Различните 
патенти са регистрирани в различни об-
ласти. Повече на адрес: http://www.gs1.
org/gsmp/ip

Как изглежда моделът на участие в 
GSMP?

За управлението и оперативната 
дейност на GSMP спомагат направ-
ляващи групи (1). Те определят лини-
ята на работните групи и се грижат 
за спазване на процеса по управление и 
разработване на глобални стандарти, 
определяне на приоритетните работни 
стъпки и предотвратяване на възможни 
конфликти.

Работните групи (2) в процеса на упра-
вление и разработване на глобални стан-
дарти събират представители на раз-
личните сектори на индустрията от цял 
свят. Целта е разработването на стан-
дарти и препоръки за веригата на снабдя-
ване в съответствие с нуждите на самите 
потребители на тези стандарти.

Как изглежда новият GSMP процес?

Чрез набелязване на основните моменти 
новият процес определя, кое е най-важното и 
спомага за подобряване на съществуващата 
верига на снабдяване чрез фокусиране върху 

тези стандарти, 
които имат най-го-
лямо положително 
въздействие в най-
кратки срокове. 
GSMP следва че-
тири точно опре-
делени стъпки при 
разработването 
на стандарти.
Официалният 

документ, кой-
то описва, как 
се разработват 
стандартите в 
рамките на GSMP 
(GSMP Process 
Manual) може да на-
мерите на адрес: 
http://www.gs1.org/
sites/default/files/
docs/gsmp/GSMP_
Process_Manual.pdf

3
System 

Development

4
Deployment

2
Requirements 

Analysis

Statement 
of  Business

Need

1

Mission-Specific Working Groups (MSWG)

Combined Development
Group (CDG)

Requirements Development
Group (RDG)

Standards Development
Group (SDG)

Guideline Development
Group (GDG)

(1)

(2)

Board Committee for Standards (BCS)

GS1 Management Board

Architecture
Group

Standards Maintenance Groups (SMG)

Process Oversight
Committee

Technical Standards Committee

Central
Operations
(GS1 Staff)
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4.1. Приложение в банковия сектор / 
CashEDI

CashEDI – стандартизиран електронен 
обмен на данни при операции с пари  

в брой

В Германия от 1 януари 2013 година 
стартира CashEDI - електронен обмен 
на данни по стандартите GS1  между 
Немската федерална банка и клиентите, 
опериращи с пари в брой (магазини, рес-
торанти, казина, обществени институ-
ции и други). Според Карл-Лудвиг Тииле, 
член на Управителния съвет на Немската 
федерална банка, CashEDI е много важен 
елемент в паричния цикъл. С помощта на 
стандартите GS1 всички данни при опе-
риране с пари в брой, между които поръч-
ване, авизо и други, ще могат да се преда-
ват по електронен път и така ще се ав-
томатизира процеса и ще се повиши ефек-
тивността. Решението внася по-голяма 
сигурност и прозрачност, и е от полза не 
само за банките и фирмите, превозващи 
парични пратки (cash-in-transit, CIT), но и за 
самите фирми. Ако преди са били необхо-
дими минимум два дни, за да се потвърди, 
че парите са постъпили по сметката, при 
новия метод това става в реално време. 
Чрез маркиране на всеки сак и контейнер 

с банкноти с баркод може да се проследи 
движението им по цялата верига от па-
зара през фирмата-превозвач до постъп-
ването им в съответния клон на банката. 
Преминаването към CashEDI е свързано с 
плащането на минимални такси. 
Работата по проекта CashЕDI  е запо-

чнала с описание на процесите за елек-
тронен обмен на данни при работата 
с пари в брой и e направено в сътрудни-
чество между Немската федерална бан-
ка и GS1 Германия. В основата на реше-
нието са заложени световно признати-
те стандарти GS1 за идентификация, 
комуникация и описание на процесите. 
Последните са се доказали във времето 
и допринасят за ефективното и гладко 
протичане на процесите в сферата на 
търговията и постепенно започват да 
се налагат и в банковия сектор. Инвести-
циите за всеки един от участниците ще 
са различни. Много и различни системи 
ще трябва да се настроят към единната 
функционалност на CashEDI, за да се га-
рантира гладкото и сигурно снабдяване 
с пари в брой.
През изминалата 2012 година различ-

ни спестовни каси, банки и транспортни 
фирми за парични пратки са обучени за 
работа с CashEDI. Въвеждането на елек-
тронен обмен на данни изисква време и 
не трябва да се подценява. От 2013 го-
дина повече от 2 000 кредитни институ-
ции/фирми преминават към използване на 
CashEDI за операциите с пари в брой. Пър-
вото необходимо условие за включване в 
електронния обмен на данни е получава-
нето на Глобален номер на локация GLN. 
Саковете и контейнерите с банкноти се  
идентифицират еднозначно с номер на 
логистичната единица SSCC. Електрон-
ните известия за авизо, потвърждение за 
получаване и финализиране повишават си-
гурността и правят възможно проследя-
ването на целия процес.

4. Приложение на стандартите 
GS1 в различни сектори
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Първата частна банка в Германия, която e 
въвела CashEDI, е Комерцбанк (Commerzbank). 
През ноември 2008 г. тя преминава към стан-
дартите за CashEDI. В интервю Кристиън 
Амброн, директор и старши специалист по 
снабдяването с пари в брой, Комерцбанк АД, 
споделя, че основни ползи от въвеждането 
на електронния обмен на данни са намаля-
ването на ръчната работа по въвеждане на 
данни във филиалите и по-голяма прозрач-
ност, която от своя страна е повишила 
сигурността и е довела да намаляване на 
външните разходи. Преди да се премине към 
цялостно въвеждане на електронния обмен е 
необходимо да се стартира с пилотен про-
ект, който да включва определени филиали 
и фирми. Сътрудниците трябва своевремен-
но да бъдат информирани и подготвени за 
предстоящите промени.
За електронния обмен на данни, свързани 

с паричния поток в брой, са използвани след-
ните стандартизирани GS1 XML съобщения1:

 ■ поръчване на пари в брой (Multi 
Shipment Order за Cash Order);
 ■ авизо за доставка (Despatch Advice) за 
Известие за доставяне (Notification Of 
Delivery), потвърждение за доставяне 

1 (съобщенията EANCOM също могат да бъдат изпол
звани)

(Confirmation of Delivery) и известие за 
извършено плащане (Notification of In 
Payment);
 ■ Receiving Advice за Confirmation of 
Receipt, Arrival Notice and Final Receipt.

За идентификация на паричните пото-
ци се използват GS1 идентификационните 
ключове:

 ■ GTIN за идентификация на банкноти 
и монети,
 ■ GLN за идентификация на партньорите,
 ■ SSCC за идентификация на транс-
портните единици,
 ■ GS1-128 баркод символ за кодиране на 
SSCC.

Изборът на международен стандарт от 
страна на Немската федерална банка е зна-
ков за Европа. Системата на Централните 
банки в Еврозоната (Европейската централ-
на банка и Централните банки на страните) 
приемат стандартите GS1 като единен 
стандарт за трансгранични парични опера-
ции. Европейската централна банка е член 
на GS1. Националните централни банки на 
16 страни от Еврозоната също са членове 
на GS1. Националните централни  банки на 
Испания, Италия и Франция въвеждат стан-
дартите GS1 на своите национални пазари.
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4.2. Управление на отпадъците 
(Waste management)

Управление на отпадъците е проект, ини-
цииран от GS1 Унгария, в рамките на GS1 в 
Европа. Основната цел на проекта е да се 
изработи и да се представи една обща стра-
тегия за приложение на GS1 стандартите 
по отношение на тези фирми, които са пряко 
засегнати от европейското законодател-
ство в областта на управлението на отпа-
дъците и са принудени да спазват съответ-
ните изисквания.
Съществуват голям брой директиви и 

препоръки, свързани с политиката на ЕС за 
опазване на околната среда, които изискват 
от страните членки да покрият определени 
критерии и да изпълнят съответните цели 
в областта на  управление на отпадъците, 
както и да докладват за изпълнението на въ-
просните задачи пред Европейската комисия. 
Фирмите трябва да могат да проследяват 
отпадъците и да предоставят доклади за из-
вършените от тях дейности. Повечето сред-
ства за постигане на това са неефективни.

Основните проблеми са свързани с липса-
та на стандарти за идентификация на учас-
тниците и отпадъците, класификацията им, 
система за тяхното проследяване, както и 
възможност за обмен на точна информация 
между различните участници. 
Използването на стандартите GS1, в 

частност маркиране с баркод, радиочестот-
на идетификация (RFID) и електронен обмен 
на данни (EDI) в тази област води до по-голя-
ма ефективност по верига за управление на 
отпадъците. Това не само улеснява спазва-
нето на европейските правила и норми, но и 
спестява разходи на всички.
Системата GS1 предоставя едно универ-

сално решение за управление на отпадъците, 
аналогично на това за управление на верига-
та на снабдяване, като се покрива целия жиз-
нен цикъл на продукта, от неговото произ-
водство до унищожаването на отпадъчните 
материали.
По принцип GS1 идентификаторите се оп-

ределят на продукти, но със същия успех те 
могат да бъдат определени за отпадъка, гене-
риран от даден продукт. Отпадъците могат 
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да бъдат третирани като продукти със свои 
собствени характеристики, като например 
общо описание, класификация на отпадъка спо-
ред определени критерии, размери и тегло на 
балите и др. Подобна информация може да се 
съхранява в бази данни, като данните са струк-
турирани според изискванията на GDSN.
Например на една картонена опаковка от 

даден продукт може да бъде определен GS1 
идентификатор за фиксирано или за промен-
ливо тегло, в зависимост от това дали отпа-
дъкът е опакован в бали или не. Съответната 
информация за отпадъка (в случая картонена-
та опаковка) може да се получи от базата с 
данни. Когато опаковката е от материал за 
многократна употреба, тогава се определя 
и GS1 идентификаторът за тази цел – GRAI 
(идентификатор на амбалаж за многократна 
употреба). Системите за проследяване биха 
могли да проследяват амбалажа, а чрез авто-
матично обхващане на данните е възможно да 
се запише информацията за движението на 
този амбалаж, както и да се обменят данни по 
електронен път между участниците. Отдел-
ни пратки с отпадъци могат да бъдат иден-

тифицирани като се използва Серийния код на 
контейнер за транспортиране (SSCC). Освен 
това участниците по веригата за управление 
на отпадъците също трябва да се идентифи-
цират индивидуално, независимо дали са про-
изводители на отпадъци, преработватели, 
потребители. Тук решението е Глобалният 
номер на локация (GLN). Всичко това, в комби-
нация с автоматичното обхващане на данни и 
изпращането на електронни съобщения спо-
мага за проследяването на пратките.
След като отпадъкът е идентифициран, 

се определя и съответния носител на данни 
върху опаковката му, какъвто е баркодът и 
RFID тагът. По този начин се осъществява 
автоматична идентификация на отпадъка и 
проследяването му, а от тук и изготвянето 
на точни доклади за дейностите по управле-
ние на отпадъците.
Поради глобалния си характер GS1 стан-

дартите предлагат транснационално ре-
шение за сферата на отпадъците, което до 
голяма степен може да бъде приложено по 
същия начин както при търговските единици 
по веригата на снабдяване.

EUROPEAN
WASTE CATALOGUE (EU)

Organization, product and waste identification serves traceability
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PRODUCT
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5.1. Световни лидери в 
здравеопазването подкрепят 

приложението на стандартите GS1 в 
сектора (Брюксел, април 2013)

Повече от 40 водещи представители на 
сектор здравеопазване от цeлия свят под-
писаха становище, с което изразяват своя-
та позиция, че GS1 е най-подходящият све-
товен стандарт за здравната индустрия. 
Това се случи след публикуване на доклада 
на McKinsey & Company, според който „зна-
чителни ползи за безопасността на паци-
ентите и намаляване на разходите могат 
да бъдат постигнати чрез внедряване и 
използване на единен световен стандарт 
в здравеопазването“. Сред заинтересова-
ните страни, призоваващи този стандарт 
да бъде GS1, са големи производители, дис-
трибутори и болници от цял свят, вклю-
чително Съединените Американски Щати, 
Канада, Европа, Австралия и Япония.

http://www.gs1.org/docs/healthcare/
Global_Healthcare_Stakeholders_GS1_

Endorsement_Paper.pdf

Становището е подписано от световно 
признатите и уважавани компании, между 
които: 3М, Abbott, Apotex, Axway, Baxter, Bayer, 
BD, B.Braun, Boehringer Ingelheim, Канадска-

та Генерична Фармацевтична Асоциация 
(Canadian Generic Pharmaceutical Association), 
Cardinal Health, CH2, Covidien, Fedefarma, 
Fresenius Kabi, Johnson & Johnson, McKesson, 
Mölnlycke, Novation, Pfizer, Premier, RX360 и 
Sanofi Pasteur. По отношение на болниците 
и сдруженията за закупуване на медицински 
продукти на по-изгодни цени становището 
е подписано от Novation и Premier в Щати-
те; болницата St. James в Ирландия; Служ-
бата по здравеопазването в Обединеното 
кралство от името на болниците в струк-
турата на Националното здравеопазване; 
Logaritme и провинция Каталуния в Испания; 
Hospital Centre Robert Ballanger, Hospital Centre 
of Brive, Hospital Centre Rene Dubois, Hospital 
Sud Francilien, Университетската болница 
в Страсбург, Университетската болница 
в Дижон, Hospital Centre of Coulommiers във 
Франция; и в Япония NTT Medical Center Токио.

“Здравната общност по целия свят прегър
на стандартите GS1 и ускори тяхното внед
ряване, след като през последните 5 години 
те се развиха според специфичните нужди на 
здравеопазването“, се казва в становището. 
„Стандартите GS1 подобряват организация
та на процесите по веригата за снабдяване 
и повишават прозрачността – от производи
теля до пациента“, продължава изявлението.
„Всички от екипа на GS1 в здравеопазване

то работиха усърдно за това, стандартите 
да спомогнат за повишаване безопасността 
на пациентите, оптимизиране на веригата 
за снабдяване и намаляване на разходите за 
всички участници по веригата. Отправяме по
кана към заинтересованите страни от сек
тора, които все още не използват глобалните 
стандарти GS1 да обърнат внимание на пре
димствата, които предлагат и да преминат 
към тяхното прилагане“, каза Мигел Лопера, 
главен Изпълнителен директор на GS1.

Свeтовната здравна общност е изпра-
вена пред множество предизвикателства, 
между които фалшифицирането, неефек-
тивното  изтегляне на вредни лекарства 
от пазара и медицинските грешки. Приори-

5. Новини и публикации
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тет на политиката в здравеопазването е 
повишаване на безопасността на пациен-
тите и ограничаване на непрекъснато на-
растващите разходи, свързани с тези пре-
дизвикателства. Основен инструмент за 
осигуряването на ефективна проследимост 
на лекарства и медицински инструменти 
са технологиите за автоматична иденти-
фикация (AIDC). Проучване показва, че мар-
кирането с баркод и сканирането на ниво 
болнично легло в болниците може да намали 
медицинските грешки с повече от 40%.

5.2. GS1 Global Healthcare е отличена 
с награда WayPaver Award за особен 

принос (Вашингтон, април 2013)

За пръв път с WayPaver Award е отличена 
световна организация, това е GS1 Healthcare. 
Наградата бе връчена в рамките на Осмата 
годишна среща на участниците в инициати-
вата The unSUMMIT for Bedside Barcoding на 
проекта TerraPharma. WayPaver Award се при-
съжда на отделни личности или институции 
за особен принос при внедряване на системи, 
използващи баркод технологите, в болници-
те в Северна Америка с цел повишаване без-
опасността на пациентите.

“Благодарение на усилията на GS1 
Healthcare, различни щати преминават към 
внедряване на баркод технологиите в бол
ниците. И въпреки, че за други това тепър
ва предстои, очакванията са съвсем скоро 
тези приложения да придобият национален 
мащаб,” казва Марк Нойеншвандер, съосно-
вател на The unSUMMIT. “Чрез превенция на 
медицинските грешки с използване на баркод 
технологиите ще могат да бъдат ограниче
ни вредите за пациентите по цял свят и мно
го човешки животи ще бъдат спасени.”

Според Института по медицина, всяка го-
дина в болниците в САЩ медицинските греш-
ки от неправилно дозиране на лекарствата 
или погрешно изписани медикаменти са при-
чина за 400 000 случаи на предотвратими ус-
ложнения и 7000 смъртни случаи. Няма осно-
вание да се смята, че в другите страни ста-
тистиката е по-малко плашеща.  Сканиране-
то на идентификацията на пациентите, ме-
дикаментите, пробите от лабораторните 
изследвания и кръвните продукти в точките 

на контакт с пациентите (комбинирано с до-
брите практики в аптеките и работата на 
медицинските сестри) предотвратява вре-
дите за пациентите, защитава болногледа-
чите и спасява човешки животи.
The unSUMMIT е ключов фактор в насър-

чаване на добрите практики с използване на 
баркод технологии в болниците в Северна 
Америка. Днес, повече от 60% от болниците, 
представляващи повече от 70% от болнич-
ните легла, използват сканиране на баркода 
върху медикаментите и гривните на пациен-
тите в администрацията.  Това гарантира, 
че правилното лекарство е дадено на пра-
вилния пациент в точното време. Целта на 
The unSUMMIT е да промотира използването 
на баркод технологиите като стандартна 
практика във всички болници в страната, 
както и да насърчи здравната общност в 
цял свят да последва този пример.
The unSUMMIT обединява мениджъри на 

болници, фармацевти, медицински сестри, 
директори по безопасността, професиона-
листи в информационните технологии, пред-
ставляващи почти 100 здравни институции.
Повече за наградата WayPaver Award 

може да научите на адрес: www.unsummit.
com/way-paver-awards .

TerraPharma Project, LLC на град Бел
вю, щата Вашингтон е платформа за 
споделяне на опит и обучение с акцент 
върху използването на баркод техноло
гии в здравеопазването, там където се 
осъществява контакта с пациента, с цел 
да се повиши неговата безопасност. ТТР 
цели да популяризира внедряването на 
баркод технологии в болниците в цялата 
страна. В тази връзка интересни иници
ативи са:

 ■ The unSUMMIT for Bedside Barcoding 
(http://www.unsummit.com) – плат
форма за придобиване на практичес
ки опит, който бързо и ефективно 
на бъде пренесен в организацията, в 
която работи обучавания,
 ■ The online Point of Care Forum (www.
pointofcareforum.com) – тематичен 
форум,
 ■ The unSUMMIT University (UofUN) 
(www.unsummitu.com) – форма на обу
чение чрез  уебинари.
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5.3. Световната митническа 
организация и GS1 представят ново 

мобилно приложение на системата за 
борба с фалшификатите IPM

Световната митническа организация 
(СМО) и GS1 представиха нова мобилна 
версия на IPM (уеб базиран софтуер на 
СМО за борба с фалшификатите) по вре-
ме на 7-мия Глобален конгрес за борба 
срещу фалшифицирането и пиратство-
то, който се проведе в Истанбул от 24 
до 26 април. Интерфейсът служи за връз-
ка между митническите служители на 
първа линия и частния сектор.
За пръв път IPM е използван от Светов-

ната митническа организация през 2010 
г. за насърчаване на сътрудничеството 
между митниците и фирмите, които при-
тежават правата върху съответните 
продукти, чрез улесняване на обмена на 
информация и засилване на капацитета 
на митниците за успешна борба с фалши-
фицирането. Оттогава над 50 страни са 
се присъединили и около 3 000 митнически 
служители са свързани към IPM.

Новата мобилна версия използва 
стандартите за идентификация GS1 
и предлага нови функции, например въз-
можност за сканиране с мобилно устрой-
ство на баркодовете GS1, намиращи се 
върху милиони продукти и по-ефективно 
и бързо търсене в база данни на проду-
ктите. Уникалният идентификатор на  
продукта, вграден в баркод GS1, ще уле-
сни достъпа до множество бази данни, 
представляващи надеждни източници 
на информация за продукта. Освен това, 
сканирането на баркодовете ще позво-
ли автоматизиран достъп до услуги, 
свързани с удостоверяване на автен-
тичността на контролирания продукт. 
Митническите служители ще имат дос-

тъп до по-подробна информация за про-
дукта, а фирмите, които притежават 
права върху продукти ще бъдат насърче-
ни да се присъединят към IPM. 
Подписаното между СМО и GS1 спо-

разумение за сътрудничество цели оп-
тимизиране на съвместната работа за 
борбата срещу фалшификатите.

5.4. Сътрудничество за повишаване 
на безопасността на потребителите 

(Париж, април 2013)

В условията на глобализация на па-
зарите е необходимо да се използват 
иновативни стандартизирани решения, 
които позволяват споделяне на инфор-
мация за продуктите през граница в ре-
ално време и по този начин се гарантира 
безопасността на потребителите. Съ-
трудничеството на Организацията за 
икономическо сътрудничество и разви-
тие (ОИСР) и GS1 има за цел да предос-
тави на потребителите, бизнеса и дър-
жавната администрация един надежден 
източник на информация за изтеглянето 
на продукти от пазара.
През октомври 2012 година ОИСР пу-

ска в употреба портал за изтеглянето 
на стоки от пазара GlobalRecalls portal 
http://globalrecalls.oecd.org. Това е първо-
то онлайн приложение, което съдържа 
регулярно обновена информация за сто-
ки, изтеглени от пазара, предоставена 
от съответните компетентни органи 
по света. Към момента порталът е бил 
посетен 700 000 пъти.
Опциите  за търсене и многоезичност-

та на портала ще се подобрят значител-
но чрез използване на стандартите GS1 
за идентификация на търговските еди-
ници (GTIN) и за класификация на проду-
ктите (GPC). Използването на световен 
стандарт позволява съвместимост на 
данните, получени от различните компе-
тентни органи в портала Globalrecalls и 
предотвратява неясноти за продукти-
те. В рамките на сътрудничеството 
експерти на двете организации рабо-
тят върху създаването на приложение 
за автоматично обновяване на информа-
цията за изтеглени от компетентните 
власти продукти в реално време.
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„Порталът е тясно свързан с нашия 
ангажимент за провеждане на подобра 
политика за подобряване живота на хора
та,“ споделя Ринтаро Тамаки, зам. гене-
рален секретар на ОИСР. „Възнамерява
ме да засилим сътрудничеството с GS1 
за повишаване безопасността на потре
бителите в цял свят. Отправяме покана 
към останалите заинтересовани страни, 
в това число представителите на бизне
са, да се присъединят към тази инициа
тива.“
„GS1 поздравява ОИСР с тази инициа

тива, която е много важна и успешна за 
гарантиране безопасността на потре
бителите в глобален мащаб,“ каза Мигел 
Лопера, Президент и Изпълнителен ди-
ректор на GS1. „Стандартите GS1 за 
идентификация на продуктите, класифи
кация, проследимост и изтегляне имат 
съществена роля за осигуряване защи
тата на търговската марка и безопас
ността на потребителите. С нетърпе
ние очакваме бъдещото сътрудничество 
с ОИСР.“

Двете организации работят и върху 
създаването на мобилно приложение, 
което е глобално, базирано на стандар-
ти, лесно за употреба и позволява иден-
тифицирането на опасни продукти.

5.5. Интелигентно сканиране на  
баркод с мобилно устройство  

(Брюксел, май 2013)

Сканирането на баркод символи да 
стане основна характеристика в мо-
билните устройства е настоящият 
проект в рамките, на който си сътруд-
ничат GS1 и Open Mobile Alliance (OMA). 
Като организация, която е ангажи-

рана с разработването на стандарти, 
предназначени за веригата на снабдя-
ване, GS1 администрира глобална сис-
тема за идентификация на продукти и 

маркиране с баркод, която се използва 
от над 2 милиона компании, върху ми-
лиарди продукти по целия свят. Open 
Mobile Alliance (OMA), която също е стан-
дартизираща организация, е позната с 
множеството спецификации и приложни 
програмни интерфейси за предоставя-
не на мобилни услуги. Между тях е OMA 
DM (device management), която се из-
ползва от над 4 милиарда устройства. 
Сътрудничеството между двете орга-
низации датира от 2011 година.
GS1 и OMA ще работят върху създа-

ването на нова спецификация, която 
да разгърне областите на приложение 
на съществуващите GS1 и OMA стан-
дарти. Тя ще позволи  създаването на 
устройства със следните основни въз-
можности за сканиране на баркод:

 ■ Универсално сканиране на стан-
дартизирани баркодове,
 ■ Вградена възможност за скани-

ране достъпна през камерата на 
устройството, 
 ■ Интелигентно свързване с на-
деждна информация, предоставена 
от лицето, генерирало баркода,
 ■ Подкрепа за събирането на по-

требителски анализи.
Спецификацията ще улесни и ще уско-

ри разработването на приложения, кои-
то използват сканирането на баркод. 
За потребителите ползата ще е дос-
тъпът до нова генерация по-интуитив-
ни приложения.

“Нашите потребители все повече из
ползват мобилни устройства за търсене 
и покупка на продукти. Новата специфи
кация ще позволи повече потребители да 
получат достъп до точна и надеждна ин
формация за продуктите, което ще им по
мага в ежедневието”, каза Джон Филипс, 
вицепрезидент верига за доставка и ло-
гистика към ПепсиКо.

Двете организации насърчават ак-
тивното участие на компаниите в про-
цеса на разработване на новата спе-
цификация, която трябва да е готова 
през 2014 година. В първоначалния спи-
сък участват фирми като Fujitsu, NEC и 
AT&T.
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Маркиране на продукти, 
които минават през каса, 
напр. козметика. 

Маркиране на продукти, 
които се сканират в точ-
ката на продажба.

Маркиране на малки по 
размер продукти, напр. 
козметика, цигари, дъвки. 
 

Маркиране на продукти, 
които минават през каса, 
в т.ч.  вестници, списа-
ния и т.н.

Използва се при стан-
дартни групови опаков-
ки, напр. кашон с 24 туби 
шампоан за коса. 
 

Предназначен е  за мар-
киране на различни лекар-
ствени форми и козме-
тични продукти. 
 
 

Маркиране на малки и по-
требителски стоки с не-
правилна форма, напр. пло-
дове и зеленчуци (кодира 
само идент. номер). 

Маркиране на много мал-
ки медицински продукти, 
напр. ампули.

Маркиране с баркод на 
търговски и логистич-
ни единици за нуждите на 
транспорт и складиране. 
Кодиране на информация 
за логистичната единица 
върху стандартния GS1 
логистичен етикет. 
 

Кодиране на допълнител-
на информация при пресни 
продукти и стоки с про-
менливо тегло. Използва 
се и при купони. 
 
 

Кодиране на допълнител-
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продукти и стоки с про-
менливо тегло. Използва 
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Предназначен е за марки-
ране на лекарства, как-
то и за директно марки-
ране на хирургически ин-
струменти. 
 

Кодира маркетингова ин-
формация за нуждите на 
потребителите, върху про-
дукти, сканирани на каса в 
търговията на дребно.

Низ от данни, предста-
вени в един баркод сим-
вол чрез приложни иден-
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Предназначен е за маркиране предим-
но на малки по размер артикули, за 
които EAN-13 е прекалено голям. Ко-
дира номер GTIN-8.

Използва се за кодиране на номер 
GTIN-12 и маркиране на продукти в 
търговията на дребно.

Използва се за маркиране на малки 
по размер артикули, за които UPC-
A е прекалено голям. Чрез алгоритъм 
за подтискане на нулите номерът се 
представя с осем цифри.

Най-разпространеният от всички 
символи GS1. Кодира номерата GTIN-
13. Използва се в търговията на 
дребно и при масова дистрибуция.

Използва се най-вече за маркиране с 
баркод на групови опаковки, като ку-
тии и кашони. Подходящ е за директ-
но отпечатване върху кашона. Кодира 
три от структурите на идент. номе-
ра GTIN (GTIN-12, GTIN -13 и GTIN-14).

Символът е разработен за иденти-
фикация на много малки по размер ар-
тикули. Кодира три структури на 
идент. номера GTIN (GTIN-12, GTIN -13 
и GTIN-14). Не може да бъде сканиран 
от линейните скенери на касите в 
търговските обекти.

Кодира GTIN на по-малка площ в срав-
нение с EAN-13. Подходящ е за малки 
опаковки или за пресни плодове и зе-
ленчуци. При сканиране на каса в тър-
говията на дребно кодира номерата  
GTIN-12 и GTIN-13.

Служи за идентификация на мно-
го малки по размер артикули. Не 
може да бъде сканиран от линейни-
те скенери на касите в търговски-
те обекти. 
Ограничен е до използването само на 
0 или 1 като индикатор.

При кодиране на информация с този 
символ се използва набор от прилож-
ни идентификатори, които показ-
ват значението и формата на данни-
те, които следват. Примерни данни 
са: срок на годност, партиден номер, 
количество, тегло и др. Служи за ко-
диране на SSCC (Серийния код на кон-
тейнер за транспортиране) върху ло-
гистичния етикет.

Използва се за маркиране на проду-
кти, които минават през точките 
на продажба. Кодира идентификацио-
нен номер GTIN и допълнителни дан-
ни като “тегло” и “най-добър преди” в 
линеен символ с помощта на ПИ. 
Кодира всички структури на GTIN 
(GTIN-8, GTIN-12, GTIN -13 и GTIN-14).

Използва се за маркиране на продукти, 
които минават през точките на про-
дажба. Кодира идентификационeн но-
мер GTIN и допълнителни данни като 
“тегло” и “най-добър преди” с помощта 
на ПИ. Символът се развива по висо-
чина. Кодира всички структури на GTIN 
(GTIN-8, GTIN-12, GTIN -13 и GTIN-14).

Символът е матричен и е предназна-
чен за приложение в здравеопазването. 
Кодира идентификационен номер и до-
пълнителни данни с помощта на ПИ. 
За сканирането му са необходими дву-
мерни скенери и баркод четци, работе-
щи на принципа на цифровата камера.

Двумерен баркод със специфично 
маркетингово приложение в систе-
мата GS1. Може да бъде разчетен 
от скенери, работещи на принципа на 
цифровата камера.
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