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От 18.02.2008 до 22.02.2008 г., в седали-
щето на Международната асоциация GS1 
в Брюксел, се проведе редовния годишен 
Global GS1 Forum на Националните организа-
ции GS1. Програмата на форума включваше 
пленарни заседания по основните направле-
ния от дейността на GS1: 

• GS1 баркодове и идентификация. Архи-
тектура и интегритет на системата; 

• GS1 eCom - технологии за електронен 
обмен на данни; 

• GS1 в здравеопазването и митниците; 
• EPC Global Standards – електронен код 

на продуктите и стандартите за радио-
честотна идентификация (RFID);

• Глобална мрежа за синхронизация на 
данни (GDSN) – състояние, сертифицирани 
банки данни, перспективи за развитие. 

• Форуми по региони - GS1 in Europe, Asia 
Pacific, Latin America, MEMA; 

• Пленарно заседание на президентите и 
изпълнителните директори на национални-
те организации.

GS1 e най-голямата световна асоциация, 
която разработва глобални стандарти, 
които позволяват уникална идентификация 
и предаване на информация по веригите 
за търсене и предлагане за стоки, услуги, 
логистични единици, локации и амбалаж 
за многократна употреба. Стандартите 
могат да се ползват от всички отрасли и 
улесняват търговията, като комбинират 
уникални идентификационни номера с носи-

тели на данни и процеса на електронната 
търговия. На пленарните заседания беше 
представена изчерпателна информация за 
развитието на Глобалната мрежа за синхро-
низация на данните (GDSN) и приложението 
на Електронния код на продуктите (EPC), 
базиран на технологията за радиочестотна 
идентификация (RFID). Специално се акцен-
тира на приложението на стандартите 
GS1 в здравеопазването и дейността на 
Международната работна група по здравео-
пазване (HUG). Внедрените вече приложения 
и проучванията показват, че перспективите 
за развитието на системата в тази област 
са много големи. Специално внимание бе 
отделено на стратегията на GS1, където 
се дефинират визията, мисията и фунда-

GS1
Глобален форум 2008
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менталните принципи на организацията: 
GS1 е нестопанска организация, неутрална 
спрямо бизнес партньорите и се ръководи 
от нуждите на потребителите на нейните 
стандарти. GS1 обслужва както големите 
мултинационални компании, така и малките 
и средни предприятия. Тя е платформа за съ-
трудничество между бизнес партньорите.

По време на Глобалния GS1 Форум, работ-
ната група по архитектурата на система-
та GS1 (GS1 Architecture Team) направи тъл-
кование на смисъла, който се влага в GS1 
Architecture и GS1 Architecture Team.

Целта на GS1 System Architecture е да 
представи начина, по който са свързани 
и работят съвместно всички компоненти 
на системата, включваща системата от 
стандарти за автоматична идентифика-
ция GS1 Barcodes и стандарти за електро-
нен обмен на данни GS1 eCOM, Глобалната 
мрежа за синхронизация на данни (GDSN) и 
Глобалните стандарти за радиочестотна 
идентификация GS1 EPCglobal.

Относно интегритета на системата е 
констатирано, че все по-често в световен 
мащаб се наблюдава нарастване на броя на 
фалшиви номера. Проблемът е глобален и 
налага дефиниране на основните проблеми 
и определяне на стратегия от страна на 
Глобалната асоциация GS1.

Обезпокоителна е статистиката на 
Националните организации GS1, показваща 
нарушения при използване на GTIN номерата 
като например:

• незаконни продажби на номера от 
неоторизирани за това лица и мошени-
чески интернет сайтове – за момента 
Националните организации GS1 са отчели 
около 60 подобни практики,

• неплащане на членския внос от стра-
на на фирмите, членуващи в съответните 
Национални организации GS1, като същи-

те продължават нерегламентирано да из-
ползват идентификационните си номера 
(проблем, с който често се сблъсква GS1 
България),

• нерегламентирани продажби на UPC 
номера по интернет на цена около 20 - 65 
евро. 

Нерядко фалшивите номера съвпадат с 
издадени от GS1 идентификационни номера, 
а това е нарушаване на правилата на систе-
мата GS1 и създава неоправдани проблеми 
на официално регистрираните членове. 

Измамите водят до допълнителни разхо-
ди за търговците, защото се налага да под-
менят етикетите с фалшивите баркодове.

GS1 ще предприеме необходимите дей-
ствия за успешно справяне с проблемите, 
свързани с фалшифицирането на номерата 
за автоматична идентификация. Основни 
насоки на действие са:

• Съсредоточаване на ресурси върху GS1 
системата за идентификация и създаване на 
екип, който да се занимава с този въпрос;

• Централизирано  записване на данните 
за всички известни агенти, разпростра-
няващи нелегитимни номера и водене на 
регистър на всички подобни констатирани 
номера; 

• Предприемане на правни мерки, с ясно 
определяне на санкциите и произтичащите 
правни последици от нерегламентираните 
действия;

• По отношение на техническата страна 
на въпроса, GS1 ще създаде услуга за опре-
деляне автентичността на идентификаци-
онните ключове. За доказване на автентич-
ността може да се прави  и верификация на 
баркодовете. 

На форума GS1 България беше представе-
на от г-н Цветан Симеонов, Заместник-пред-
седател на БТПП и Председател на Бюрото 
на Съвет GS1 България, и г-н Христо Содев, 
Изпълнителен секретар на GS1 България.
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От 1 януари 2010 г. стартира масовото 
приложение на новия баркод GS1 DataBar 
(преди Reduced Space Symbology, RSS). 
Това бе обявено от GS1 през юни 2006. След 
утвърждаването на фамилията баркодове 
EAN/UPC за идентификация  на търговски 
единици по цял свят, GS1 подкрепи при-
емането на още един баркод символ - GS1 
DataBar. 

GS1 DataBar може да съдържа същото ко-
личество информация като EAN/UPC сим-
волите на около 50 % по-малка площ или да 
кодира повече информация (допълнителна 
към основния идентификационен номер) 
на същата площ и да бъде сканиран в точ-
ките на продажба на търговия на дребно. 
Съвместим е с широк кръг приложения по 
веригите на търсене и предлагане, за ко-
ито днешните решения с линейните сим-
воли не са достатъчни, за да отговорят 
на интересите на потребителите. GS1 
DataBar ще осигури по-широко приложение 
на автоматичната идентификация чрез 
маркиране на малки артикули и кодиране 
на по-голям обем от данни в сравнение с 
досега използваните EAN/UPC. С малки-
те си размери GS1 DataBar ще позволява 
идентификацията с GTIN за маркиране на 
продукти като напр. пресни храни, плодо-
ве и зеленчуци, което ще доведе до по-доб-

ро управление на определени категории 
стоки.

Промяната на името от RSS на GS1 
DataBar е направено с цел да се избегнат 
обърквания поради сходни съкращения.

GS1 DataBar – 
Нови баркод символи 
в системата GS1

ISO/IEC 24724 RSS

RSS-14
RSS-14 Truncated
RSS-14 Stacked
RSS-14 Stacked Omnidirectional
RSS Limited
RSS Expanded
RSS Expanded Stacked

GS1 Rename

GS1 DataBar Omnidirectional
GS1 DataBar Truncated
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Expanded Stacked
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Основни символи от фамилията GS1 DataBar са:

GS1 DataBar 
Omnidirectional

14 разряден, кодира 
GTIN–8, 12, 13, 14,  
може да се чете в двете по-
соки

GS1 DataBar Stacked 14 разряден, кодира
GTIN - 8, 12, 13 14,
чете се в едната посока

GS1 DataBar Limited 14 разряден, кодира 
GTIN - 8,12, 13, 14, чете се в 
едната посока

GS1 DataBar Expanded 
Stacked

кодира 
74 цифрови или
 41 цифрено-буквени знаци,
 всички GS1 номера и прилож-
ни идентификатори, може да 
се чете в двете посоки

EAN/UPC символите ще продължат да се из-
ползват. Често прилагането на DataBar симво-
ла е свързано с промяна на опаковката (когато 
има такава), затова  решението за внедряване 
на DataBar ще се взема от притежателите на 
търговската марка. 

Въвеждането на новия баркод е резултат 
от задълбочени проучвания, направени от 
международна работна група, състояща се от 
26 фирми, включително търговци на дребно, 
производители на бързооборотни стоки, фар-
мацевтични  компании, Националните органи-
зации GS1 и търговски асоциации.

Баркод символът е разгледан подробно в 
ISO/IEC 24724 Информационни технологии  - 
техники за Автоматична идентификация и об-
хващане на данни, и в Основната спецификация 
на GS1.

Възвращаемост на инвестициите

Интензивното развитие на информацион-
ните технологии и на системите за управ-
ление доведе до необходимост от кодиране 

на допълнителна информация с GS1 баркод 
символи. GS1 DataBar е проектиран да изпълни 
новите изисквания.

По отношение на системите за управление 
на складовите наличности EAN/UPC постави 
стабилни основи за добра възвръщаемост на 
инвестициите. GS1 DataBar, заедно с RFID, ще 
осигури на индустрията нови възможности за 
възвращаемост на инвестициите, като напр. 
проследяване,  гарантиране автентичността 
на продуктите, подобрено управление на опре-
делени категории продукти.

Решение за лекарствени продукти. 
На снимката е показано комбинирано използване 
на линеен Limited символ за GS1 идентификация 
на артикула и двумерен композитен символ, 
който указва номер на партида и срок на 
годност.
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Съдържание на новия символ и прилагане 
на системата от идентификатори

Наред с идентификацията на артикулите 
посредством Глобален номер на търговската 
единица (ГНТЕ) съвременните изисквания нала-
гат указването на номер на партидата и се-
риен номер, с помощта на  приложни иденти-
фикатори. Необходимостта от използване на 
идентификатори в баркодовете или таговете 
нараства неимоверно. Това се наблюдава:

• в сектора на здравеопазването, при раз-
личните дозировки;

• при бързооборотни стоки, с оглед на въз-
можността за идентифициране на източника 
за гарантиране на свежестта и срока на год-
ност на продуктите;

• при гарантиране на сигурността при  про-
следяване на стоките по веригите на търсене 
и предлагане. 

Видно е и от нарасналия интерес към дву-
мерните баркодове и системите за радио-
честотна идентификация. 

GS1 DataBar се базира на съществуващите 
баркод знания и основната система, и отго-
варя на новите предизвикателства, свързани 
с необходимостта от допълнителна и по-под-
робна информация. Не е възможно еднозначно 
да се даде отговор на въпроса дали GS1 DataBar 
да бъде възприет или не. Но когато става въ-
прос за пресни храни, купони, търговия с фар-
мацевтични продукти и се налага употребата 
на малки символи, голяма част от членовете 
на GS1 и много отраслови асоциации оценяват 
качествата на GS1 DataBar и изявяват готов-

ност да го използват. Показателен за това е 
фактът, че през последните няколко години 
много търговци започнаха да поставят усло-
вия за използване на скенери, които да могат 
да сканират новия символ. Не съществуват 
съмнения, че средствата за внедряването на 
DataBar ще бъдат оправдани.

За кодиране на допълнителната информа-
ция в логиката на новия символ е заложена 
системата от приложни идентификатори на 
GS1. Приложният идентификатор указва как-
ва информация се съдържа в съответния GS1 
баркод или GS1 EPC RFID таг и съдържа над 100 
различни значения. Кодираната информация 
може да бъде класифицирана като:

• Основни GS1 идентификационни номера 
- напр. GTIN (за търговски единици), GLN (за ло-
кации), SSCC (за логистични единици), GRAI (за 
амбалаж за многократна употреба), GIAI (за 
амбалаж за еднократна употреба), GSRN (за 
услуги), GDTI (за вид на документите), номер  
на пратка и номер на доставка.

• GS1 атрибути, напр. серийни номера, 
партидни номера, срок на годност, дата на 
производство, дата на опаковане, тегло, раз-
мери, количество, страна на произход, страна 
на обработка и единична цена.

Използваните за сканиране на касите в 
търговията на дребно баркодове EAN/UPC, съ-
държат само глобалния номер на търговската 
единица (ГНТЕ), но не и глобален номер на лока-
ция (GLN) например. Не могат да се използват 
за кодиране идентификационни номера GTIN-14 
с приложните идентификатори. Това означава, 
че разширяването на автоматичната иденти-
фикация с атрибути освен ключовете GS1, може 
да се реализира с въвеждането на нови символи. 

Решение за малки козметични продукти

Основни предимства при използването 
GS1 DataBar

GS1 DataBar ще позволи по-добро управле-
ние, включително в глобален мащаб и на нови 
видове продукти, както и създаването на нови 
приложения. Това е особено важно за пресни 
храни, продукти с променливо тегло в търго-



8 9

вията на дребно, фармацевтични продукти и 
купони. Полезен е, макар и не толкова много и 
за периодични издания или картички. 

Двете основни предимства от прилагане-
то на GS1 DataBar са:

• способността на GS1 DataBar да осигури до-
пълнителна информация при сканиране на касите, 
което вмомента не се прилага и така да предос-
тавя на търговците ясна и точна информация за 
това, какво са продали и в какви количества;

• поради малкия размер на GS1 DataBar 
остава по-голяма площ върху опаковката за 
изписване на информация, предназначена за по-
требителя. Размерът на символа позволява да 
се проектира по-малка опаковка и по този на-
чин да се намали себестойността на продук-
та. Тъй като в някои магазини капацитетът 
на номерата може да се окаже от значение, 
GS1 DataBar е другото решение наред с използ-
ваните досега EAN-8 и UPC-E. 

Технически характеристики: 
GS1 DataBar срещу EAN/UCC

През 2005 г. GS1 направи проучване, с цел срав-
няване на характеристиките на GS1 DataBar и 
EAN/UCC. Резултатите показват, че в повечето 
случаи GS1 DataBar се сканира със същата ско-
рост или дори по-бързо от символите EAN/UCC:

• Скоростта на сканиране на GS1 DataBar 
Expanded не отчита разлики или показва съв-
сем малки различия във времето за сканиране 
в сравнение с 13 разрядните EAN/UPC. 

• GS1 DataBar Expanded превъзхожда досега 
използваните аdd-on символи, като  EAN/UPC и 
GS1- 128 баркодове.

• Символът DataBar Stacked работи така, 
както EAN/UPC, като същевременно е с по-ма-
лък отпечатък върху неопаковани стоки, кои-
то за момента се идентифицират чрез ръчно 
въвеждане на идентификационните ключове.  

В средите на техническата общност на 
GS1 е постигнат консенсус по отношение на 
факта, че GS1 DataBar работи по-добре от все-
ки  един EAN/UPC символ. Поради малките си 
размери, новият баркод символ няма да има 
нужда от редуциране, каквото се е налагало 
при универсалните EAN/UPC символи, за да мо-
гат да бъдат поставени върху определени ар-
тикули. Когато GS1 DataBar бъде отпечатан с 
размерите на EAN/UPC, той ще демонстрира 
по-добри характеристики и експлоатационни 
качества.

Сканиране в точките на продажба 
на търговия на дребно (POS) 

Притеснително относно успешното внед-
ряване на GS1 DataBar  е възможното забавяне 
на касите, когато служителят се затрудни да 
открие символа GS1 DataBar или изнервените 
клиенти, които се опитват сами да маркират 
стоката си на устройства за самостоятелно 
маркиране на покупките и не могат да откри-
ят символа. Ако изпълнението на един баркод 
е лошо, няма значение дали е EAN/UPC или GS1 
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DataBar. Съществуват  две основни предимства 
от използването на GS1 DataBar: (1) позволява 
успешното сканиране на малки по размер ар-
тикули, при които не могат да се използват 
ефективно сегашните баркод символи и (2) 
позволява отпечатването на допълнителна ин-
формация. При по-големи продукти цялостното 
увеличение на новия символ или дори само по-го-
лямата му височина ще позволяват сканиране 
с още по-голяма скорост, отколкото при сега 
използваните баркодове със същите размери. 

GS1 ще предостави ръководство и препо-
ръки за мястото на отпечатване и размерите 
на символа, също както при досега използвани-
те баркодове. Трябва да се отбележи, че GS1 
DataBar няма да изменя факторите на увеличе-
ние за EAN/UPC.

GS1 DataBar за продукти с променливи тегла

Ползи от използване 
на автоматичната идентификация 
с помощта на GS1 DataBar:

• Премахване на грешките при въвеждане 
на идентификационните ключове в номенкла-
турата с цените на стоките (Price Look-Up), 
както на касите, така и на местата за само-
стоятелно маркиране на покупките;

• проследимост и възможност за целенасо-
чено изтегляне на даден продукт от веригата;

• управление на групи артикули като месни, 
птичи и млечни продукти, със същата ефек-
тивност както в отделите на магазините, 
където стоките са с фиксирано тегло;

• по-добро контролиране и управление на 
сроковете на годност;

• синхронизация на данните за единици с 
променливи тегла (GDSN);

• решаване на въпроси и най-вече ограни-
ченията в разрядността, когато се кодират 
продукти с променливи тегла или такива с 
високи цени (напр.: над 4 разряда), често със 
специална стойност на щандовете за месо и 
деликатеси; 

• осигуряване на повече свободна площ върху 
опаковката на фармацевтични продукти, като 
по този начин се предоставя място за поставя-
не на други задължителни маркировки и знаци; 

• намаляване на проблема с капацитета на 
номерата при малките символи EAN-8 и UPC-E;

• подобрена функционалност на купоните 
чрез кодиране на допълнителна информация;

• по-добро разбиране и анализиране на по-
ведението на купувача;

• намаляване на загубите чрез по-точна и 
пълна информация.

Решение за купони
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Всички фирми по света имат база от данни, 
съдържаща информация за продуктите, които 
те произвеждат, продават или купуват. Тези 
бази от данни много често играят ролята 
на каталози, които клиентите използват за 
да изготвят техните поръчки. Трудностите 

възникват, когато една фирма има нужда да 
промени информацията в своята база данни 
или да добави нови продукти или локация в нея. 
В този момент нейният “каталог” вече не е 
актуален и тук вече идва синхронизацията на 
данните чрез глобалната мрежа GDSN.

Глобална мрежа 
за синхронизация 
на данните – 
Global Data Synchronisation 
Network (GDSN)

Какво е синхронизация на данните?
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Глобалната мрежа за синхронизация на 
данните включва: 

Глобален регистър (GS1 Global Registry, 
GR), GDSN сертифицирани банки данни 
(GDSN Сertified data pools), Изисквания за съ-
държанието и качеството на данните (GS1 
Data Quality Framework) и GS1 Глобална класи-
фикация на продуктите (GS1 Global Product 
Classification), които заедно създават ста-
билна среда за  непрекъсната синхронизация 
на сигурни и точни данни. 

GS1 Global Registry е “информационният 
каталог” на GDSN, който указва източника, 
къде се съхраняват данните за търговските 
единици или за фирмите и кой има достъп 
до тях, като гарантира уникалността на 
регистрираните единици или фирми, и че 
всички банки данни (data pools) в мрежата 
спазват множеството от стандарти и пра-
вила за валидизация на данните.

GS1 Certified Data Pools са електронни 
каталози със стандартни данни. Те служат 
като източник и/или получател на основни 
данни. Банките от данни (Data pools) могат 
да се управляват от организациите чле-
нове на GS1 (GS1 Member Organisation) или 

от доставчици на услуги (solution provider). 
Издаването на сертификати се извършва 
от  независимата консултантска фирма 
Drummond Group Inc., оторизирана от GS1 
за това.

GS1 Data Quality Framework е множество-
то от изисквания, които се поставят по от-
ношение на съдържанието и качеството на 
данните в сертифицираните банки данни.

Основно за  Data Quality Framework е про-
токолът за качеството на данните (Data 
Quality Protocol). Този протокол има два ком-
понента:

• Система за управление качеството на 
данните (A data quality management system), 
която да следи за наличието и ефективност-
та на процеса за управление на данните;

• Процедура за контрол, която да валиди-
зира атрибутите на продуктите.

Целта на  Системата за управление ка-
чеството на данните е да предостави ръко-
водство за проектирането, внедряването, 
поддръжката и подобрението на системата 
за управление качеството на данните.

Целта на процедурата за контрол е да 
дефинира стандартен подход за проверка 
на данните. Тази процедура се базира на съ-
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ществуващите GS1 стандарти, като напри-
мер правилата за размерите на груповите 
опаковки (кашони, пакети и т.н.) (GS1 GDSN 
Package Measurement Rules).

GS1 Global Product Classification (GPC) –
GS1 Глобална класификация 
на продуктите

За да гарантира, че продуктите са кла-
сифицирани правилно и еднозначно, GDSN из-
ползва системата за глобална класификация 
на продуктите (GPC), която предоставя на 
производителите и търговците общ подход 
за групиране на продуктите. Това подобрява 
точността и целостта на данните в гло-
балната мрежа (GDSN), и позволява да се 
ускорят процесите по веригите на снабдя-
ване, с цел  да се реагира по-бързо на потре-
бителското търсене.

В основата на GPC са така наречените 
“блокове”. Те дефинират категории от ед-
накви продукти. “Блоковете” могат допъл-
нително да се характеризират, чрез използ-
ването на атрибути (Brick Attributes).

Global Standard Management Process 
(GSMP) – Процесът за управление на глобал-
ните стандарти на GS1 развива стандарти-
те, необходими за поддържането на GDSN. 
За всеки стандарт GSMP поддържа 2 важни 
компонента: Стандарти за бизнес съобще-
нията (Business Message Standards - BMS) и 
Extensible Markup Language (XML) Schemas. 
Докато BMS съдържа цялата необходима ин-
формация за въвеждането на електронните 
съобщения, XML схемите са самите съобще-
ния в електронен формат. 

Global Data Dictionary (GDD) – 
Глобален речник на данните.

Разработването на нови бизнес стандар-
ти от GS1 породи критичната необходи-
мост за съхранение, повторно използване 
и точен обмен на основни компоненти, и 
бизнес дефиниции, както и тяхното еквива-
лентно представяне в основните стандар-
ти, като EDI (електронен обмен на данни), 
XML и AIDC (Автоматична идентификация 
и обхващане на данни). Мястото, където се 
съхранява тази информация е Глобалният 
речник на данните.

Синхронизацията на точна и правилно 
класифицирана информация води до:

• увеличаване на сигурността и  ускорява-
не на бизнес процеса,

• увеличаване точността на поръчките,
• намаляване на броя на документи за по-

пълване,
• намаляване на дублиращите се системи 

и процеси,
• избягване на излишните разходи по ве-

ригата на търсене и предлагане.
Много от доставчиците и техните кли-

енти по цял свят, представляващи големи 
корпорации или малки производители, вече 
са открили ползите и възможностите при 
синхронизацията на качествена и правилно 
класифицирана информация.

GDSN свързва търговските партньори в 
GS1 Global Registry, чрез мрежа от взаимо-
действащи GDSN-сертифицирани банки дан-
ни. В рамките на тази мрежа търговските 
единици се идентифицират чрез уникалната 
комбинация от идентификатори Глобален 
номер на търговската единица (GTIN) и 
Глобален номер на локация (GLN). 

Необходими са  5 основни стъпки, позво-
ляващи на търговския партньор да синхро-
низира данни за единици, локации и цени с 
другите партньори:
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• Зареждане на данни: Продавачът регис-
трира информация  за продуктите или фир-
мата в неговата  банка данни (data pool).

• Регистриране на данни: Малка част от 
тази информация се изпраща до GS1 Global 
Registry.

• Абонамент: Купувачът, чрез своята data 
pool се абонира да получава информация за 
продавача.

• Публикуване на данни: data pool  на про-
давача публикува необходимата информация 
на data pool на купувача.

• Потвърждаване и информиране: Купува-
чът изпраща потвърждение към продавача 
чрез своя data pool, което информира до-
ставчика за действията, които е предприел 
търговецът, използвайки тази информация.

Ползи за търговците на дребно

Проучвания показват, че при синхронизи-
ране на данни, управлението на поръчките и 
търговските артикули се подобрява с 50%. 
С 40% намалява отхвърлянето на купони 
като форма на  разплащане. Работата при 
управление на данните се облекчава с 30%. 
Подобрява се  наличността на продукти 
по рафтовете, докато процентът на из-
черпаните продукти намалява от 8% до 3%. 
Отчетено е:

• Подобрено управление на групи продукти 
- намаляване на необходимостта от местно 
посредничество; подобрено управление на 

складовата наличност; подобряване на от-
четността; по-бързо и ефикасно въвеждане 
на нов продукт

• Улеснено администриране на данните 
– намалява необходимостта от складови 
работници и административен персонал; 
намаляват грешките във фактури, поръчки 
и др.

• Подобрена логистика – намаляват греш-
ките при получаване на доставка, намалява 
броят на върнати пратки, намалява недо-
стигът на продукти и др.

• По-доволни потребители – увеличаване 
на стоковата наличност; повече промоции 
и др. 

Ползи за доставчика 

Доставчици, включени в GDSN, отчитат 
следните ползи: средно с 2 до 6 седмици е 
намаляло времето, през което продуктите 
се задържат по рафтовете в търговските 
магазини;  до 67% се е подобрило управлени-
ето на поръчките и търговските артикули. 
Средно с 25% до 55% е намаляла необходи-
мата информация за продукта в процеса на 
продажба. Отчетено е:

• Подобрено планиране – по-добро пла-
ниране на складовата наличност, по-бързо 
документиране и отчитане, по-лесно въвеж-
дане на нови продукти;

• Намаляване на разходите за админис-
трация – не се налага съпоставяне на таб-
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лици, намаляват грешките при фактури и 
поръчки, подобрена отчетност; 

• Подобрена логистика – по-лесно про-
следяване на поръчката, по-малко спешни 
поръчки и  по-добро планиране;

• Намалената административната ра-
бота позволява на отделите за доставки и 
пласмент да насочат усилията си към бъде-
щото търсене на продукти и разрастване 
на бизнеса.

Списък на сертифицираните банки данни в рамките на Глобалната мрежа 
за синхронизация на данни за 2008 г.

Оператори Банка данни Страна

1SYNC Transora, UCCnet, GS1 DAS Холандия, Канада

SA2 Worldsync 
GmbH 

Gensync v5.0 
& 
SINFOS v2.1

Европа (Швейцария, Германия, 
Австрия), Северна Америка, Азия 
– около 15 страни

GXS Data Pool Manager v7.0 

GS1 UK GS1 UK Data Pool v7.0 Великобритания

GS1 Colombia CABASnet Data Pool v3.0 Перу, Еквадор, Колумбия, Коста 
Рика, Ел Салвадор, Хондурас, 
Никарагуа, Гватемала

Big Hammer Data Product Registry v2.1 САЩ

Commport CGS datapool services v2.1 
release 1.0

Канада

GS1 France Parangon v2.1 Франция

GS1 Австралия GS1net  Australasia Австралия и Нова Зеландия

GS1 Канада ECCnet ProSYNC® Канада

GS1 Хонконг GS1 HK Data Pool v7.0

KOEB Korea Data Pool v.7.0 Корея

GS1 Нова зеландия Neuseeland GS1net Средиземноморието и Африка

GS1 Русия GXS Data pool Русия

GS1 Испания AECOC Data v7.0 Испания

GS1 Тайван GS1 Taiwan Data Pool v7.0 Тайван

GS1 Словакия Електронен каталог Data 
Pool v7.0

Словакия

GS1 Малта MEMA Data Pool v7.0 Малта, Египет, Йордания, Саудитска 
Арабия, Сирия, Тунезия, Обединени 
Арабски Емирства и Мароко

GS1 Аржентина Data.Cod v2.0 Аржентина

GS1 Мексико SYNCFONIA v1.0 Мексико

GS1 Холандия GS1 DAS (powered by 1SYNC) Холандия

GS1 Белгия & 
Люксембург

CDB version 3.1 Белгия & Люксембург

GS1 Китай ANCCNET version 2.0 Китай

GS1 Хърватия eCROKAT ver. 11 Хърватия

GS1 Швеция Validoo item Clarinet GDSN 
Connector

Швеция

GS1 Унгария GS1 Perfect v2.0 Унгария
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Семинар по електронен обмен 
на данни (EDI) и среща на работната 
група по EDI

На 18.03. 2008 в сградата на БТПП се 
проведе семинар по електронен обмен на 
данни (EDI) и среща на работната група  
EDI User Group. Темата на семинара беше 
„Въвеждане на EDI в България – общ обзор на 
прилаганите стандарти и текущо състо-
яние”. Присъстваха членове на групата по 
електронен обмен на данни и IT специалис-
ти от фирмите, членове на GS1 България. 
Като лектори и участници в проведената 
дискусия присъстваха Карл Цегнер и Галя 
Лазаркова от GS1 Австрия. След направе-
ната презентация бяха обсъдени проблеми, 

които възникват в процеса на внедряване и 
използване на електроннния обмен от дан-
ни, проблеми с електронното фактуриране, 
изискването от българската нормативна 
уредба за електронен подпис и някои въпро-
си, свързани със структурата на съобщени-
ята DESADV, RECADV и INVOIC. 

Г-н Живко Радев, ръководител “Управле-
ние на доставките” в “METRO Cash&Carry 
Bulgaria” направи кратък преглед на законо-
вата база за признаване на електронните 
фактури в България и постъпленията, които 
трябва да бъдат направени, за да се реши 
този проблем. Необходимо е да се лобира за 
допълване на Закона за ДДС. Г-н Радев спо-
дели наблюдения от използването на елек-
тронния подпис и неудобствата, свързани 

EDI в България
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с него, напр. при разписване на хиляда броя 
фактури се налага всяка да бъде подписана 
индивидуално. Това неудобство би могло да 
бъде избегнато чрез използване на стандар-
тите на GS1 за електронен обмен на данни 
(съобщение INVOIC).

На срещата беше решено да се оформи 
работна група на експертно ниво, която да 
разгледа в подробности структурата на 
основните EDI съобщения – ORDER, INVOIC, 
DESADV и RECADV с цел унификация на под-
хода.

Eлектронни фактури - законодателтво 
в Европа и в България

Законодателството в EU

• Директива 2006/115/EC, Част XI глава 3 
секция 5

ю Фактури, издадени по електронен път 
могат да се използват от търговски-
те партньори и трябва да се приемат 
от страните членки, ако са спазени 
три основни принципа:
1) Съгласие на страните и приемане 

от страна на получателя
2) Автентичност на произхода
3) Неприкосновеност на съдържание-

то
ю Предложените методи за осигуряване 

на тези принципи са два:
1) Чрез използване на електронен под-

пис
2) Чрез използване на EDI, при наличие 

на договорни отношения за обмен 
на електронни документи (разпо-
редбите, дефинирани в препоръка на 
комисията 1994/200/EC)

ю Фактури могат да се предават и по 
друг електронен път стига това да 

е приемливо за конкретната страна 
членка

ю При използването на EDI страните 
членки могат да изискват в допълнение и 
обобщен документ на хартиен носител.

• Европейски модел на споразумение за 
електронен обмен на данни – подписва се 
между търговските партньори

Законодателството у нас

• Закон за ДДС
ю Използването на електронен документ 

е възможно при наличие на:
1) Потвърждение за получаване
2) Гарантиране на автентичност
3) Гарантиране на ненарушимост

• Закон за Счетоводството - Глава 2 чл.6
ю Първичният счетоводен документ 

може да е електронен документ, кога-
то са спазени изискванията на закона 
за Електронния документ и електрон-
ния подпис

ю Не се предвижда друга алтернатива на 
предаване на първични счетоводни до-
кументи по електронен път.

• Закон за Електронния документ и елек-
тронния подпис

ю предвижда единствено използването 
на електронен подпис

Редовна среща на EDI User Group

На 15.04.2008 г. се проведе редовна 
среща на потребителската група по 
електронен обмен на данни. На срещата 
подробно беше разгледано съдържанието 
на съобщението DESADV. Уточнени бяха 
различията между отделните участни-
ци в ЕDI при използване на съобщението 
DESADV.
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Новини
GS1 Глобален регистър

GS1 Глобалният регистър (GR) e нарас-
нал значително през 2007 г. с повече от 1 
млн. продукти, регистрирани в рамките 
на една година. С това общият брой на ре-
гистрираните продукти надхвърля 2 млн. 
Очертаващата се тенденция към увелича-
ване на регистрираните продукти може да 
се приеме като резултат от световното 
приемане на Глобалната мрежа за синхрони-
зация на данните (GDSN).

GS1 Global Registry e глобален справочник, 
обслужван от GS1 GDSN, която позволява 
на фирмите-участници да откриват източ-
ниците на данни и да обменят стандарти-
зирана информация със своите търговски 
партньори. Приемането на GDSN в свето-
вен мащаб довежда до ускоряване на процеса 
за сертифицирането на 6 нови data pools 
(банки с данни), включвайки: GS1 Белгия и 
Люксенбург, GS1 Китай, GS1 Хърватска, GS1 
Гърция, GS1 Унгария и GS1 Швеция. Тяхната 
сертификация е улеснена от Drummond 
Group Inc, водеща фирма за сработване и 
тестване.  Така общият брой на сертифици-
рани  data pools става 26 и тяхната задача 
е да поддържат синхронизацията на данни в 
над 50 страни. 

GDSN и стандартът за синхронизация 
на данни осигуряват верността на търгов-
ската информация за продукта, като раз-
мери, описание и GTIN, спрямо системата 
на търговския партньор в даден период от 
време. Над 10 000 водещи световни търговци 
на дребно и доставчици са възприели GDSN 
като важна част от своя успешен електро-
нен бизнес. Чрез оптимизиране на логисти-
ката, осчетоводяване и инвентаризацията, 
системата е допринесла за намаляване на 
фирмените разходите.

Автоматичната идентификация 
в сферата на здравеопазването 
в Англия

National Health Service (NHS) е Национал-
ната здравна система на Обединеното крал-
ство и е създадена след Втората световна 

война. Connecting for Health е Национална про-
грама за електронно обслужване в здравео-
пазването. Основни елементи на множест-
во подпроекти, свързани с тази програма, 
са електроните досиета на пациентите, 
електронна система за записване на час за 
преглед, архивиране на медицински снимки, 
издаване на електронни рецепти и др.

През изминалата 2007 г. NHS Connecting 
for Health отбеляза напредък с присъединя-
ването на 70 болници. Целта е да се пре-
достави по-добро и безопасно обслужване на 
пациентите чрез нови компютърни системи 
и услуги, които свързват лични лекари,  об-
служващи звена и болници.

В инициативата участват NHS болниците 
на Челси и Уестминстър, Университетската 
болница на Южен Манчестър и Лондонския 
университетски колеж. Вниманието е на-
сочено към опасността от предаване на бо-
лести чрез използване на замърсени хирур-
гически инструменти и предотвратяване 
на проблеми, следствие от прилагането на 
неправилни медикаменти.

NHS работи съвместно с GS1 UK, като се 
стреми да ангажира и информира болниците 
за значението от използването на авто-
матичната идентификация и системата 
от стандарти GS1. Автоматичната иден-
тификация, осъществявана чрез баркодове, 
съгласно системата от стандарти GS1, 
позволява на болниците да проследят жиз-
нения цикъл на хирургическите инструмен-
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ти, включващ и процеса на стерилизация 
и да проверят, даден инструмент за коя 
операция е използван. Проучвания показват, 
че NHS има най-малко 9 млн. отделни хирур-
гически комплекта в употреба, съдържащи 
десетки милиони хирургически инструмен-
ти. Изгубените инструменти струват на 
една болница с капацитет 500 легла над 100 
000 лири годишно.

При снабдяване на болниците с лекарства 
50% от регистрираните 72 000 смъртни 
случаи в здравеопазването се дължат на 
медицинска грешка. 34% от тези грешки 
са поради небрежност от страна на адми-
нистрацията. Медицинските грешки се от-
читат като резултат от липсата на авто-
матично сканирани кодове и увеличения риск 
при разчитане на информацията от човека. 
В допълнение на това престоите в болница 
поради неблагоприятни реакции към опре-
делено лекарство възлизат приблизително 
на 2 млрд годишно, а Националната здравна 
служба във Великобритания трябва да изпла-
ща годишно около 400 милиона паунда като 
обезщетение по повод искове, произтичащи 
от медицинска небрежност. Използването 
на стандартизирана, автоматична иденти-
фикация води до значително намаляване на 
разходите. 

GS1 UK осигурява необходимите ресурси 
за подпомагане на NHS болниците, които 
са се присъединили към инициативата. 
Това включва и организирането на пореди-
ца от семинари, проведени в Обединеното 
кралство, с цел обучение на болничните 
заведения по приложение на системата 
от стандарти GS1 в техните отделения 
или звена, като например в центровете за 
детоксикация. Болниците, регистрирани в 
GS1 UK, могат да ползват за проследяване 
на стерилните хирургически инструменти 

и производството на лекарства отделните 
приложения на Системата. 

Уейн Спенсър, съветник към Национал-
ната програма за детоксикация твърди:  
“Болниците не могат да си позволят да 
пренебрегнат въпроса за проследяването 
на продуктите или как да управляват най-
ценните си активи. Необходимо е всички хи-
рургически инструменти да бъдат правилно 
кодирани, за да се реализира проследяване-
то им и да се избегнат всякакви грешки, ко-
ито застрашават живота на пациентите. 
Приветствам подкрепата, която GS1 UK 
оказва на болничните заведения в стремежа 
им да подобрят ефективността си и да пре-
доставят на пациентите възможно най-доб-
ро обслужване.”

GS1 Data Matrix 
във фармацевтиката

Приетият от Турското министерство 
на здравеопазването през февруари 2008 
Закон за идентификация на продуктите 
от фармацевтичната промишленост пред-
вижда използването на Data Matrix за авто-
матична идентификация на всички лекар-
ства, считано от 01.01.2009. В допълнение 
на това е издадена наредба/постановление 
за информацията, която трябва да бъде ко-
дирана. Тя/то предвижда всеки продукт от 
фармацевтичната промишленост да бъде 
обозначен с номер на търговската единица  
(GTIN), сериен номер, партиден номер и срок 
на годност за сканиране с EAN Data Matrix. 
По този начин ще могат да бъдат контр-
олирани и гарантирани проследимостта и 
произхода на лекарствата. Лекарствата, 
които не отговарят на това условие ще 
могат да се продават на територията на 
Турция само до 31.12.2009.

(01)380000123450(21)000023(10)3006(12)01012009
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Една от точките в дневния ред на 
Общото събрание на GS1, през май 2008 г. в 
Дубровник, e включването на QR Code като 
допълнителен символ в стандартите на 
Системата GS1. Предложението е постъпи-
ло през 2007 г. от страна на GS1 Japan, GS1 
Singapore и GS1 Hong Kong. За специфицира-
нето на QR Code като стандартен символ на 
GS1 е необходимо да се спази съответната 
процедура. За целта са направени първона-
чални анализи, потърсено е одобрението на 
борда и на Общото събрание и въпроса е пре-
даден на GS1 Global Standards Management 
Process (GSMP) за окончателно оформяне 
като стандартен символ и включването му 
в основната спецификация.

Анализ на актуалното поведение на па-
зара на QR Code показва, че той е добре по-
знат в Азия. Широко е приложението му във 
всекидневието в Япония, където е известен 
като „2D-символа”. 70% (около 56 милиона) 
от над 80 милиона клетъчни телефони с циф-
рова камера в Япония могат да сканират QR 
Code. Повече от 90% от японците, ползващи 
мобилни телефони, могат да сканират или 
да генерират QR Code с техните телефони.

QR Code (съкр. от английското quick 
response) е двумерен код, разработен от 
японската фирма DENSO WAVE през 1994 г. 
за нуждите на концерна TOYOTA. Предвиден 
е за кодиране на много повече информация 
от останалите кодове, използва се в много 
приложения. 

Специални скенери могат да разчитат 
QR Code, когато е нанесен директно върху 
съответен детайл с помощта на лазер. 
Подходът се нарича “Direct Marking”. QR 
Code може да бъде разположен на мно-
го малка площ и има почти неограничен 
живот. Екипът на TOYOTA във Формула 1 
използва тази технология, за да иденти-
фицира еднозначно всяка част от състеза-
телните коли.

QR Code става стандарт на ISO/IEC 
18004 и на AIM (Асоциацията за авто-
матична идентификация и мобилност), 
и на различни национални организации: 
Организацията на японската индустрия 
(JIS), Асоциацията на японските автомо-
билни производители и на сдружението на 
автомобилните производители, Automotive 
Industry Action Group (AIAG), в северна 
Америка.

В сравнение с конкурентните двумерни 
кодове, QR Code позволява по-бързо и лесно 
сканиране на същата по обем информация. 
DENSO е една от малкото производители 
в света, които предлагат широк спектър 
от скенери за двумерни кодове. При скани-
ране на баркода няма значение в каква по-
сока ще е ориентиран четеца, достатъчно 
е да е насочен към символа.

QR Code - Средство за 
кодиране на информация 
с по-голяма плътност
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Това е възможно благодарение на position 
detection patterns, които са разположени в 
три от ъглите на символа. Те осигуряват 
бързото сканиране и компенсират отрица-
телните ефекти от лошата основа, върху 
която се намира той.

QR Code позволява кодирането на канджи 
като допълнително множество от писмени 
знаци и сканира канджи с 20% по-малко данни 
отколкото изискват конкурентните барко-
дове.

Докато конвенционалните баркодове мо-
гат да кодират максимум около 20 знака, QR 
Code е предназначен да сканира от около 
дузина до стотици пъти повече информация. 
Символът е подходящ за различни видове 
данни, цифрови, буквени, канджи (китайски 
йероглифи), Kana (Hiragana/японски йерог-
лифи), специални символи, бинарни и кон-
тролни. Едно каре от кода може да съдържа 
повече от 7 089 цифрови знаци.

QR Code Data capacity

Цифрови знаци Max. 7,089 

Буквени знаци Max. 4,296 

бинарни (8 bits) Max. 2,953 bytes

Канджи, Kana Max. 1,817 

Символът на тази схема може да кодира 300 
буквено-цифрови знаци.

Данните в QR Code са редундантни. 
Баркодът разполага с вградена способност 
да интерполира правилно данните и дори 
30% от символа да са повредени или замър-
сени, той може да бъде сканиран.

Анализ на техническата готовност за 
сканиране на QR Code показва, че 100% от 
днес предлаганите скенери на изображе-
ние и камери сканират символа. 5 до 10% 
е размерът на наличната техника (влязла 
в експлоатация), на която не може да се 
направи обновяване, за да изпълнява тази 
функция. Същото важи и за носителя на 
данни DataMatrix. Скенерите автоматично 
и безпогрешно различават двата двумерни 
символа.

QR Code може да бъде използван в комбинация 
с QR Code принтери и QR Code скенери. 
За генерирането му е необходим 
специализиран софтуер.

Доколко е необходимо QR Code да бъде 
включен в стандартите за автоматична 
идентификация? По този въпрос политика-
та на GS1 е, че новите носители на данни и 
техники за идентификация трябва да пред-
ставляват нови приложения или да пред-
лагат по-добри начини за изпълнение на 
съществуващите функции. Стандартите 
за автоматична идентификация трябва да 
са приложими и да отговарят на нуждите 
на всички участници по веригите на тър-
сене и предлагане, за различните отрасли. 
Носителят на данни трябва да може да се 
използва наред с останалите налични носи-
тели без да предизвиква сривове.
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Решаващ фактор за гарантиране на кон-
курентоспособността на немските фирми е  
способността им да участват в електрон-
ните бизнеспроцеси. Особено под знака на 
глобализацията електронната търговия 
(eBusiness) е шанс за малките и средни пред-
приятия да реализират бизнес възможнос-
тите си както в страната, така и в чужби-
на. Ролята на стандартите за електронна 
търговия е да подпомогнат автоматичното 
и непрекъснато, а с това и бързо, ефикасно 
и икономично протичане на фирмените про-
цеси. Както винаги за целта има множество 
eBusiness-стандарти. При малките и средни 
предприятия това води до несигурност и 
изчакване.  По тази причина Федералното 
министерство за икономика и технология 
си е поставило задачата да ускори процеса 
на използване на стандартите за електрон-
на търговия и в рамките на инициативата 
„PROZEUS - процеси и стандарти” да помог-
не предимно на малките и средни предпри-
ятия. 

PROZEUS означава „подпомагане и раз-
виване на компетентността  по отношение 
на eBusiness в малките и средни предприятия  
за участие на световните пазари чрез ин-

тегрирани процеси и стандарти”. Проектът 
има за цел да популяризира електронния 
бизнес (eBusiness) и да надгражда ноу-хау. 
За целта в икономическото пространство 
се предлагат примерни eBusiness-решения, 
които се развиват в пилотни проекти от 
малки и средни предприятия. В основата на 
проектите са заложени световно признати 
и приложими процеси и стандарти.

PROZEUS се реализира като съвместен 
проект на GS1 Германия и на Института 
за германска икономика Köln Consult GmbH 
за нуждите на потреблението и на индус-
трията и с подкрепата на Федералното 
министерство на икономиката и труда в 
Германия.

За фирмата vitfrisch Gemuese-Vertrieb eG 
проектът е свързан с прилагане на ефикасно 
управление на качеството и модернизация 
на всички процеси с цел оптимиране на ве-
ригата. Сдружението на производителите 
на плодове и зеленчуци в провинция Баден-
Вюртенберг искат да въведат идентифи-
кация на продуктите, указваща съответния 
производител. Целта на тази идентифика-
ция е да може да се проследи пътя на про-
дуктите до техния първоизточник. На 

GS1 128 – 
повече ефикасност 
във веригата за 
доставка на плодове 
и зеленчуци
PROZEUS – eBusiness-практика 
за малки и средни предприятия
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базата на съществуващата вече система 
екипът на PROZEUS разработва решение, 
което позволява управлението и следенето 
на потоците на ниво отделни партиди, за-
почвайки от производителя, през приемния 
пункт и комисионирането до експедицията. 
За целта касетите са снабдени с етикети с 
баркод GS1-128 (EAN-128).

Баркодът съдържа както идентификаци-
онния номер на артикула (GTIN), така също 
номера на партидата. При движение на про-
дуктите баркода се сканира и информациа-
та се записва в системата.

Така търговските единици могат да бъ-
дат проследени по продължение на цялата 
логистична система.

Решението налага оформянето на нов 
етикет, който по размер позволява нанася-
нето на баркод:

Стар етикет

Нов етикет

Необходима информация в баркод GS1-128:

Приложен идентификатор (01) Глобален номер на търговската единица (GTIN)

Приложен идентификатор (10) Номер на партидата

Номера на партидата се формира по следния начин:
(10)73925471

7 Указване на годината, напр. 2007. Последната цифра е достатъчна, тъй като това 
е краткотраен продукт 

39 Номер на седмица от годината

25 Ден от месеца (тъй като е заложен номер на седмицата не е необходимо да се за-
писва месеца)

471 Номер на производителя

Продукта на даден производител може да 
бъде идентифициран еднозначно с помощта на 
горе указаната цифрова комбинация, а търго-
вецът може да провери, кога е доставен про-
дукта, по всяко време. Така може да се реализи-

ра непрекъснато проследяване на продуктите.
Решението е пряко свързано с повишените 

изисквания в хранително-вкусовата промишле-
ност и Регламент 178/2002 на ЕС за проследи-
мост на продуктите по веригите на доставка.
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