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GS1 разполага с богато портфолио
от продукти и приложения,
от които вашата фирма
може да се възползва.

Глобален Език на Бизнеса
ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА: Повишаване ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане
GS1 ПРИЛОЖЕНИЯ И УСЛУГИ, КОИТO ИЗПОЛЗВАТ СТАНДАРТИТЕ GS1
Приложения: сканиране на касите/управление на запасите/следене на амбалажа/съвместно планиране/проследяване
Услуги: Глобални (GSMP, GEPIR, Глобален Регистър, обучение и акредитация)
и Локални (на пример сертифициране, внедряване, обучение)

- интегрирана система от стандарти

Глобални
стандарти за автоматична идентификация

Глобални стандарти за електронен
обмен на бизнес
съобщения

Среда за
Глобална
Синхронизация
на данните

Глобални
стандарти
за RFID
идентификация

Бърза и точна
идентификация на
търговски и
логистични
единици, амбалаж
и локации

Бърз, ефикасен и точен обмен на данни

Стандартизирани,
надеждни данни за
успешни бизнес
транзакции

По-точно,
мигновено
и ефективно
подаване
на информация

GS1 идентификационни ключове (например GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, EPC)
+ допълнителна информация (например срок на годност)
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Какво е Глобален номер на локация?

GLN са “ключове” за извличане на информация от бази данни.
GLN

База данни

ул. Бор, 15
1000 София
Тел: +02/123 45 67
Фaкс: +02/123 45 78
ABC АД
Контакт за покупки: Петър Петров
EDI контакт: Иван Иванов
IBAN: BG56PR892472001234 56

1234567890128

Глобалният номер на
локация е създаден, за да
подобри ефективността
на контактите между
търговските партньори, и
да бъде от полза както за
тях, така и за потребителите.
GLN могат да бъдат
използвани за идентификация на:
• Физически локации
– достъп до всяка точка
с физически адрес, като
определена стая в сграда,
склад, пристанище, точка
на доставка и др.
• Юридическо лице
– юридическата организация, регистрирана в
системата на GS1 като
например фирма или клон
на фирма.
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Транслиране

На всяка локация се
определя уникален идентификационен номер. GLN са
ключове за извличане на
информация от бази данни
като:
• Точка на доставка /
Адрес;

• Вид локация (производствено предприятие,
склад, управление);
• Информация за банкова
сметка;
• Информационен доставчик (напр. в Мрежа за
синхронизация на данни)

Глобални номера на локации –
структура и примерна употреба
Глобалните Номера на
Лоакции (GLN) се използват за идентификация на
физически локации и юридически лица, например номер на фирма, отдел, офис,
склад, магазин. Номерата
GLN се използват при
Електронен Обмен на Данни (EDI). Стандартите EDI
поддържани от Системта

GS1 използват GLN номера за улесняване автоматичното предаване на
бизнес съобщения.
Всяка фирма получила
фирмен префикс GS1 от
GS1 България има право да
съставя GLN номера чрез
нейния префикс.
Структурата за кодиране на GLN е следната:

Фирмен префикс GS1
GS1 България определя фирмен префикс GS1 на фирмите – членове. Първите три цифри (380) представляват
държавата от където е издаден съответния номер, но
това не означава че стоката която носи маркировка с
идентификационен номер започващ с 380, е произведена в България. 380 е префикс на GS1 България.

За всички останали
фирми, например дистрибутори, GS1 България издава GLN номера
в серия от 10 броя.
Фирмата решава кой
номер на какъв вид локация да съответства.
Пример:

ABC АД локация на
юридическото лице

Номер на локация
Вие определяте номера на локация за всяка
отделенa физическа
или юридическа локация. Референтен номер на локация с нули
е GLN на фирмата.

Контролна цифра
Последната цифра
се изчислява чрез
алгоритъм и удостоверява коректност и уникалност
на целия GLN.

3808001234560
3808001234562
3808001234564
3808001234566
3808001234568

Склад в кв. Горубляне, ул. Самоковско
шосе, 15 на фирма ABC АД –
физическа локация

3808001234561
3808001234563
3808001234565
3808001234567
3808001234569

Отдел логистика на фирма
ABC АД –
физическа локация
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Кога се използват Глобалните номера
на локация?

Електронен
Обмен на Данни
/Electronic Data
Interchange-EDI/
GLN са ключова концепция в EDI. Те осигуряват
уникална, ясна и ефективна
идентификация на всички
локации, които са свързани с EDI транзакции.
Това е предпоставката за
електронна търговия, и
се предпочита в случай, че
всички фирми използват еднакви стандарти за кодове
на локация.
Имената, адресите и
информацията за определени локации не се налага да
бъдат съобщавани във всяка
транзакция, необходимата
информация се подава само
веднъж, като се записва в
компютърните файлове и
след това се извлича чрез
достъп до уникалния GLN.

Глобална
синхронизация
на данните
GLN е един от ключовете,
използвани за извличане на
записи от база данни. Поръчки писани на ръка, факсове, хартиени чекове изпратени по пощата – всичко това
пречи на бързото и ефективно развитие на търговията
в условията на днешната
глобална среда. Срещали ли
сте някога важен документ
написан на ръка, в който данните изглеждат като знаците по-долу?
Разчитането им би могло
да отнеме повече от един час.

Djyopndfdobbeo[pa

GLN номерата са ключове за извличане на информация от бази данни.
GLN фирма А

Стандартни съобщения

1234567890128

GLN фирма Б
3456789012340

GLN

клиент

6

Подаване на поръчка,
Получаване на фактура,
Плащане/доставка
изисквания,...

фабрика

Ефективен
превоз на стоки и
Cross Docking
GLN могат да бъдат представени с баркод за:
• търговски единици при
идентификация на участващите страни;
• транспортни единици
(cross - docking);
• физически локации
Баркод GS1-128 може да се
сканира за автоматично обхващане на данните свързани
с GLN.
Приложен Идентификатор 410
Идентифицира “да се достави
до локация”.
Последван от номер на
локация.

Какви са ползите от Глобалните
номера за локация?
GS1 на кратко
Какви са
предимствата
на GLN пред
вътрешната
система за
кодиране?
Всяка фирма може да създаде своя вътрешна система и структура за кодиране за идентификация на
всички локации, според своите оперативни изисквания.
Въпреки че това изглежда
по-лесният и по-бърз начин,
при обмен на информация
между различни фирми, могат да се появят няколко
проблема, като например:
• Дублиране: двама или
повече търговски партньори могат да използват
еднакви кодове за идентифициране на локациите;
• Усложняване: вътрешните кодове имат
разнообразна структура и
формат, което усложнява
програмните приложения и
промените в тях и коства
много средства;
• Значение: кодовете за
локация, които съдържат
информация свързана с локацията в структурата на
самия код, ще бъдат трудни за обработка, тъй като
структурата на кодовете
е свързана с включване на
нови дефиниции;
Използването на GLN
дава на фирмите един метод за идентифициране на
локации вътре и извън фирмата, които са:

• Уникални: с проста
структура, която улеснява
създаването и предаването на данни;
• многоотраслови: необвързания характер на
GLN позволява да се идентифицира всяка една локация и съответно всеки вид
бизнес, независимо от това
каква дейност извършва;
• Международни: номерата на локациите са уникални навсякъде по света.
Освен това международната мрежа на Националните Организации GS1,
която покрива повече от
100 страни, осигурява поддръжка на местния език.

Кой използва
днес Глобалните
номера на
локация?
GLN ежедневно се използват от повече от
1,000,000 фирми – потребители на GS1 , извършващи
различни бизнес дейности,
в областта на химическата индустрия, електрониката, банките, здравеопазването, както и в търговията на дребно.
GLN са признати от работната група на ООН, която отговаря за UN/EDIFACT,
както и от Международната
организация по стандартизация (ISO 6523).
Забележка: UN/EDIFACT
означава ООН/електронен
обмен на данни в администрацията, търговията и транспорта.

GS1 e водеща международна организация, която разработва и внедрява
глобални стандарти и решения, с цел
повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и
предлагане в различните отрасли по
света. GS1 е напълно интегрирана
глобална организация с повече от 30
години опит в глобалните стандарти.
GS1 предлага разнообразно портфолио
от продукти, полезни решения и услуги,
които изцяло подобряват ефективността
и прозрачността по веригите за търсене
и предлагане. GS1 действа в многобройни сектори и производства.
GS1 България
България е член на GS1 (ЕАN International) от края на 1991 г. Съгласно
условията за членство в Международната асоциация EAN International, страните
се представляват от неправителствени,
нестопански асоциации, представляващи интересите на производители и
търговци. Официален представител на
България в GS1 e Българската Търговско-Промишлена Палата. Дейностите
по въвеждане, развитие и контрола по
приложението на стандартите GS1 на
национално ниво се изпълняват от GS1
България, преди EAН България – вече
със статут на Съвет към БТПП.

Повече информация за GLN
на web адрес: www.gs1bg.org

GS1 България
ул. Искър, 9
1058 Со фия
Тел: 02/988 31 39
Факс: 02/987 32 09
www.gs1bg.org
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Правила за определяне на GLN
(Global Location Number) –
Глобален номер на локация
1. OСНОВНИ ПРАВИЛА
1.1. Локация (местонахождение)
При промяна в местонахождението, когато една локация трябва да се разграничава от друга за предаване
на информация на търговски партньор.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

GLN номерата предоставят ключ към основна
база данни, съдържаща информация за дадена
локация. В случаите когато търговските патрньори трябва да разграничават една локация от
друга има нужда от нов GLN.

Търговските патрньори НЕ могат да
разграничават една локация от друга.

1.2 Промяна в юридическия статус на фирма, в резултат
от частично вливане или сливане
Промяна в юридическия статус на фирма, в резултат от частично вливане или сливане.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

След частично закупуване на една фирма, GLN
номерата ТРЯБВА да се променят в рамките на
една година.

След частично закупуване на една фирма, GLN номерата и всички останали
идентификационни номера от системата GS1 трябва да се променят, за
да отразят фирмения префикс GS1 на
фирмата купувач.

1.3. Промяна в юридическия статут на фирма, в резултат от цялостно вливане
или сливане
Промяна в юридическия статут на фирма, в резултат от цялостно вливане и сливане.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

При цялостно вливане или сливане на една фирма в друга, фирмата купувач, приема правата
и задълженията за ползването на фирмения
префикс GS1 на другата фирма и следователно
МОЖЕ да продължи да ползва вече определените
GLN номера.

Когато приключи цялостно закупуване на една фирма, задълженията за
фирмения префикс GS1 на закупената
фирма също се прехвърлят. Фирмата
купувач може да се възползва от вече
определените GLN номера или да прави
промени свързани с обединяването на
бизнеса.

Забележки

Може да се запази същия GLN.
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1.4 Нов търговски патрньор
Нов търговски партньор започва комуникация/доставка до вече определена локация.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Промяната не засяга настоящите партньори по
веригата за снабдяване. Новите търговски патрньори могат да използват вече определените GLN
номера.

Взрив в промените на GLN номерата сред веригата за снабдяване тъй
като всяка една промяна в отношенията между търговските партньори ще трябва да бъде отразена
в нов GLN. Това води до излишни
разходи.

2. ОТКРИВАНЕ НА НОВА ЛОКАЦИЯ
2.1 Закупуване/ Откриване/ Използване на нова локация
Закупуване/ Откриване/ Използване на нова локация
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

Нов физически адрес, който трябва отделно да
се идентифицира за нуждите на оперативния
процес.

Не е възможно ефективно предаване
на информация до търговските партньори.

2.2 Допълнение на звено или сграда
Допълнение на ново звено или сграда на вече съществуващ обект, които не са ключови за оперативните
дейности (например нова офис сграда, нов отдел за връзки с клиенти, малко или средно предприятие, което извършва всичките си дейности в една сграда).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Промяната не засяга взаимоотношенията между
търговските партньори или вътрешни дейности и
комуникация.

Взрив в промените на GLN номерата сред веригата за снабдяване тъй
като всяка една промяна в отношенията между търговските партньори ще трябва да бъде отразена
в нов GLN. Това води до излишни
разходи.

3. НЕСЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ В СЪЩЕСТУВАЩИ ЛОКАЦИИ
3.1 Промяна в името на фирмата
Промяна в името на фирмата (например от Глобални Локации ООД на Гл. Локации ООД).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Промяната не засяга търговците по веригата за
снабдяване или държавни институции, където е
регистрирана фирмата.

Ненужна промяна на GLN.
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3.2 Несъществена промяна в адреса на физическата локация.
3.2.1 Промяна на пощенски код, име на град/село, или име на улица,
с изключение на физически адрес
Промяна на пощенския код, име на град/село, или име на улица, но физическия адрес остава без промяна.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Промяната не засяга търговците по веригата за
снабдяване или държавни институции, където е
регистрирана фирмата.

Ненужна промяна на GLN.

3.2.2 Промяна в юридическата локация, която не е физическа локация
(например пощенски код, име на улица, град/населено място)
Промяна на юридическа локация, която не е физическа локация (например пощенски код, име на улица,
град/населено място).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Всяка една промяна на физическа локация засяга търговските партньори.

Ненужна промяна на GLN.

3.2.3 Промяна на юридическа локация, която също така е и физическа локация
Промяна на юридическа локация, която също така е и физическа локация.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

Всяка една промяна на физическа локация засяга търговските партньори.

Търговските партньори не са информирани относно промяната и новите
данни.

Забележки

Нов GLN в зависимост от характера на промяната в адреса.

3.2.4 Несъществени промени в адреса на физическа локация (преместване на
друг етаж в същата сграда, преместване в нова сграда, но в същия обект)
Несъществени промени в адреса на физическа локация (преместване на друг етаж в същата сграда, преместване в нова сграда, но в същия обект).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Търговските партньори не са пряко засегнати.
Промяната в адреса може да се предаде на търговските партньори, чрез бизнес съобщения.
Няма нужда от нов GLN.

Ненужни средства и време за двете
страни, ако се промени GLN и системите за обработка на данните.

Забележки

Ако номера на стая/офис/етаж се съобщи на търговските партньори като информация,
тогава фирмата може да промени и GLN.
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3.3 Преместване на юридическо лице
Преместване на юридическо лице.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

Засяга регистрацията на фирмата, данъци и други
законови изисквания.

Търговските партньори не са информирани за промяната.

3.4 Маршрут на доставка
Не е необходимo да се третира отделно маршрута на доставка.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Не засяга търговските партньори.

Ненужна промяна на GLN.

3.5 Промяна в данните за контакти
Нови/промяна на данни на лице за контакти (отдел, е-мейл, телефон, факс).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Промяната не засяга участниците по веригата за
снабдяване. Промяната в данните за контакти
може да се съобщи по веригата като променен
атрибут на GLN.

Ненужна промяна на GLN.

3.6 Промяна в условията за доставка и транспорт
Промяна в условията за доставка и транспорт.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Търговските патрньори не са пряко засегнати от
промяната, но това трябва да се съобщи като
променен атрибут.

Оказва влияние върху търговските отношения.

3.7 Промяна в условията на работа
Промяна в условията на работа (например работно време и работни дни).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Търговските патрньори не са пряко засегнати от
промяната, но това трябва да се съобщи като
променен атрибут.

Оказва влияние върху търговските отношения.

3.8 Промяна в условията на разписанието за доставка
Промяна в условията на разписанието за доставка (план за доставка-кога, в колко часа, къде).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Търговските патрньори не са пряко засегнати от
промяната, но това трябва да се съобщи като
променен атрибут.

Оказва влияние върху търговските отношения.
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3.9 Промени в планирането
Промени в планирането (транспортна стратегия, правила за безопасно съхранение).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Търговските патрньори не са пряко засегнати от
промяната, но това трябва да се съобщи като
променен атрибут.

Оказва влияние върху търговските отношения.

3.10 Промяна във финансовата информация
3.10.1 Промяна в условията на плащане
Промяна в условията на плащане (например намаление, фиксирана дата, плащане до определена дата, период за плащане).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Информацията може да бъде предадена на
търговските партньори, чрез бизнес съобщения.

Ненужна промяна на GLN.

3.10.2 Промяна в тарифа, такса, вноска
Промяна в тарифа, такса вноска (например промяна на парична единица, условия за плащане, валутен
курс, разноски по опаковане).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Информацията може да бъде предадена на
търговските партньори, чрез бизнес съобщения.

Ненужна промяна на GLN.

3.10.3 Промяна в данните на финансовата институция
Промяна в данните на финансовата институция (например номер на банкова сметка, име или BIC на институцията).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Информацията може да бъде предадена на
търговските партньори, чрез бизнес съобщения.

Ненужна промяна на GLN.

3.11. Несъществена промяна на лицето/локацията, която не оказва влияние
върху търговските партньори или условията за проследяване
Несъществена промяна на лицето/локацията, която не оказва влияние върху търговските партньори или
условията за проследяване (например само за вътрешно приложение, но се предава на външни участници,
като преустройство на складово място на търговски обект или смяна на разположението на рафтовете в
един склад).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Промяната не засяга взаимоотношенията между
търговските партньори.

Ненужна промяна на GLN.
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4. ОСНОВНА ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЛОКАЦИЯ
4.1.1. Промяна на физически адрес
Промяна на физически адрес (например нов град, нов регион, нова държава).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

Физическата локация е изцяло променена и е нужно да се идентифицира по различен начин, с цел
успешното изпълнение на оперативните задачи.

Не е възможно идентифициране на отделни локации по веригата за снабдяване.
Неточни доставки, увеличени срокове
на доставка и намалена ефективност на
работа.

4.1.2 Промяна в юридическата локация, която също така е и физическа локация
Промяна в юридическата локация, която също така е и физическа локация.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

Всяка една промяна на физическа локация засяга търговските партньори.

Търговските партньори не са информирани за промяната.

4.1.3 Основна промяна в достъпа до локацията (например преместване на локация извън дадена сграда или обект)
Основна промяна в достъпа до локацията (например преместване на локация извън дадена сграда или
обект).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

Промяната пряко засяга партньорите по веригата
за снабдяване, които доставят до или търгуват
със съответната локация. Новата локация трябва
да се идентифицира като самостоятелна, за да
може ефективно да се търгува със съответната
фирма.

Не е възможно да се идентифицират
отделните локации в една верига за
снабдяване.

4.2 Процес на доставка
Различни маршрути за доставка до или от копувачи/продавачи трябва да се идентифицират отделно поради юридически, индустриални, оперативни и вътрешни нужди (например студени и
замразени продукти се доставят до същото място за доставка, но трябва веднага да бъдат експедирани до съответното място (хладилник/камери) в сградата. Юридически пример, доставките
на тютюневи изделия, захарни храни и напитки пристигащи от САЩ трябва да се разделят при
дистрибуция.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

Разделната идентификация е от основно значение за притежателя на GLN. Важно е да се знае,
че ако само едната страна (например купувача)
поиска да отбие маршрута си, то тогава и другата страна (например купувача) не е длъжна
да размества съобразно с това своя вътрешен
процес. Вместо това те могат да си разпределят

Невъзможно ефективно проследяване движението на стоки; съществува
вероятност за нарушение на правни
изисквания.
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доставките като използват GLN на получателя, който им е даден предварително.
Въпреки че една фирма може да разполага с
многобройни GLN номера за вътрешно приложение, се препоръчва съобщаването на
многобройните GLN номера за една и съща
локация/цел да се ползва умерено, за да се
предотврати объркване от страна на продавачите, които ще ползват многобройни GLN
номера на трети лица.
Забележки

Определяне на нов GLN, на отговорност на търговските партньори.

4.3 Локацията се разделя и част от нея се отдава под наем или
става франчайз на друго юридическо лице
4.3.1 Локацията се разделя и част от нея се отдава под наем на друго юридическо лице
Локацията се разделя и част от нея се отдава под наем на друго юридическо лице.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

Притежателят на GLN и съответната му промяна
не засяга търговските партньори, но наетата
локация трябва да се обозначи с нов GLN, за
по-ефективна работа и за предотвратяване на
обърквания от страна на търговските парньори и
на двете фирми.

Объркване между търговските партньори, неясни търговски гаранции и неясно законно отделяне.

GLN не може да се продава или отдава под наем
на друго юридическо лице.
Забележки

Нов GLN за наетата част от друго юридическо лице.

4.3.2 Локацията се разделя и част от нея се използва от притежателя на GLN
Локацията се разделя и част от нея се използва от притежателя на GLN.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Притежателят на GLN и съответната му промяна
не засяга търговските партньори, но наетата
локация трябва да се обозначи с нов GLN, за
по-ефективна работа и за предотвратяване на
обърквания от страна на търговските парньори и
на двете фирми.

Объркване между търговските партньори, неясни търговски гаранции и неясно законно отделяне.

GLN не може да се продава или отдава под наем
на друго юридическо лице.
Забележки
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Същия GLN за наетата част от притежателя на GLN.

4.4 Промяна на юридическо лице
Промяна в отдаването под наем на помещение от едно юридическо лице на трети лица.
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

Наемателят трябва да определи собствени GLN
номера за определена локация като своя и като
отделен обект на фирмата, притежател на физическата локация. Заинтересованите страни са
отговорни за определянето на GLN, като това
споразумение трябва да е част от договора за
наем.

Ако наемателят използва GLN определен от притежателя му, на притежателя
ще му бъде трудно да проследи какво
се е случило с локацията отдадена под
наем. Освен това, ако външна организация се опита да проследи фирмата
наемател, опитът им ще бъде неуспешен, тъй като ще ги насочва към погрешни фирма(и).

GLN не може да се продава, заема или отдава
под наем на друго юридическо лице.
Забележки

GLN се определя от фирмата наемател.

4.5 Съществена промяна в името на фирмата
Съществена промяна в името на фирмата (например от Глобални Локации ООД на Централни Локации
ООД).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Същия GLN
- Локация

Въпреки, че промяната ще засегне търговските партньори и органа отговарящ за търговския регистър, това няма да окаже влияние върху търговските взаимоотношения и
промените могат да бъдат съобщени на всички заинтересовани страни чрез електронни
съобщения.

Ненужна промяна на GLN.

4.6 Съществена промяна на лице/локация, която засяга търговските партньори
и/или условията за проследяване
Съществена промяна на лице/локация, която засяга търговските партньори и/или условията за проследяване (например промени на охладителен склад/място за доставка, които да приемат само сухи храни или
хранителен магазин се преобразува в аптека).
Правило

Причина

Последствия ако правилото не се прилага

Нов GLN Локация

Естеството на взаимоотношенията и начина
на употреба на GLN между търговските партньори са засегнати от промяната. Ако взаимоотношенията на търговските партньори не
са засегнати, няма нужда от нов GLN.

Невъзможно ефективно проследяване движението на стоки; съществува
вероятност за нарушение на правни
изисквания.
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