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На 26.11.2009 г. се проведе Четвъртото 
редовно общо събрание на членовете на 
Съвет GS1 България към БТПП. Отчетен 
доклад изнесе изпълнителния секретар 
г-н Христо Содев. Набелязаха се насоки-
те за дейността на Съвета през следва-
щия двегодишен период 2010-2011 и бяха 
избрани членовете на Бюрото. Присъст-
ваха представители на фирми от различ-
ни сектори на промишлеността и търго-
вията.
GS1 България е организация, която ръ-

ководи и контролира приложението на 
стандартите GS1 в България. България 
е член на GS1 /преди EAN International/ от 
края на 1991 г. Националната организация 

GS1 България е със статут на съвет към 
БТПП. Фирмите в България, които желаят 
да прилагат стандартите на системата 
GS1, трябва да се регистрират като чле-
нове на Националната организация GS1. 
Членовете участват пряко в управление-
то и определяне насоките за дейността 
на организацията. Всяка фирма, пряк член 
на GS1 България, има правото да участва 
в общите събрания и да избира членовете 
на управителния орган.
Към 01.10.2009 г. броят на членовете на 

GS1 България възлиза на 3731 фирми. 
На този етап членове на Международ-

ната асоциация GS1 са 108 национални 
организации, които представляват 110 

1. СЪВЕТ GS1 БЪЛГАРИЯ
1.1. Четвърто редовно общо събрание  

на членовете 2009 г.
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държави. В Кодекса за дейността на На-
ционалните организации – членове на GS1 
е посочено:

“ ...., че полето за дейност на Национал-
на организация, член на GS1, не е свърза-
на единствено с регистрация и издаване 
на фирмени префикси GS1. От Национал-
ната организация се очаква да спомага 
за развитието на системата GS1, като 
извършва обучение и предоставя техниче-
ска помощ на потенциалните и същест-
вуващите потребители на стандартите 
GS1. Тя трябва да насърчава етичността 
и сътрудничеството между търговията 
и промишлеността и да не допуска да се 
фаворизира един отрасъл пред друг.
Националната организация трябва да 

се стреми към постигането на съответ-
ствие със стандартите GS1 на терито-
рията, на която осъществява дейността 
си и се задължава точно да предоставя 
утвърдените от GS1 стандарти.”

Регистрацията на нови членове в GS1 
България включва и подпомагането им с 
тематични консултации по всички въпроси, 
свързани с приложението на стандартите 
GS1, в това число проследяване движени-
ето на стоките - Traceability, логистични 
етикети, електронен обмен на данни, ра-
диочестотна идентификация, а също така 
генериране и верификация на баркодове, из-
даване на специализирани издания и други. 
През последната година значително се 

активизира приложението на електронния 
обмен на данни, като средство за обмен на 
бизнес документи. Това се дължи на осъз-
наване на предимствата, които предлага 
стандарта EАNCOM и на направената за-
конодателна промяна, която допуска из-
пращане на фактури чрез EDI без да е за-
дължително поставянето на електронен 
подпис.
През отчетния период са издадени пери-

одични бюлетини, в които са публикувани 
материали, свързани с правилното прило-
жение и развитието на стандартите GS1, 
водещи бизнес практики, нови технологич-
ни решения, свързани с управлението на ве-
ригата за търсене и предлагане. Единият 
от бюлетините е посветен на стандарти-
те GS1 за радиочестотна идентификация 
(RFID), с особен акцент върху Електронния 

код на продуктите, EPC. Отпечатани са 
и се разпространяват рекламна брошура 
„Какво е GS1”, както и специализирана бро-
шура „Правила за изготвяне на стандар-
тен GS1 логистичен етикет” със СD.
Съвместно с Бургаската търговско-

промишлена палата през 2008 година е 
отпечатан извънреден брой на бюлетина 
“Бизнес Юг”, изцяло с тематика по GS1. От 
септември 2009 с Българска транспортна 
преса е подписан договор и ще се публику-
ват  материали по стандартите GS1 в 6 
поредни броя на списание Логистика. 
Интернет страницата на GS1 България 

се актуализира непрекъснато, паралелно 
с това се поддържа и базата от данни за 
членовете. Актуализация на данните за 
членовете на GS1 България се осъществя-
ва ежедневно в реално време. GS1 България 
поддържа и данните за членовете в GEPIR 
(глобален регистър за членовете на Наци-
оналните организации GS1). Промените 
в базата данни се отразяват непосред-
ствено след възникване на нови и корекци-
онни данни. Каталогът на членовете на 
GS1 България е достъпен както от стра-
ницата ни в интернет, така и чрез GEPIR. 
Предоставена е възможност на фирмите 
за актуализация на техните данни през 
страницата на GS1 България в Интернет.
За обучение на членовете на GS1 Бълга-

рия и популяризиране на системата GS1 са 
организирани 14 семинара, от тях 3 специ-
ализирани по темите: 
логистичен етикет ■
новата символика DataBar ■
електронен обмен на данни (ЕDI) ■

и 11 с общо представяне на системата от 
стандарти GS1 и процедурата за член-
ство в GS1 България.
Четири от семинарите са проведени 

в рамките на приетата през 2008 година 
програма за сътрудничество с Бургаска-
та търговско-промишлена палата, която 
програма има за цел да се обхванат фир-
мите от югоизточния район за планиране, 
които са потенциални членове на GS1 Бъл-
гария и да се повиши квалификацията по 
приложение на стандартите GS1на вече 
регистрираните фирми от региона. 
Във връзка с въвеждане на EDI са прове-

дени две срещи на EDI потребителската 
група, на които са разгледани въпроси от 
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общ интерес в т.ч. за електронните фак-
тури и използването на електронен под-
пис, общи конвенции за съобщенията авизо 
за доставка (DESADV) и авизо за получава-
не (RECADV). Целта на групата е да въве-
де единен подход при внедряването на EDI 
и приемането на национални конвенции за 
приложението на EANCOM. На едната от 
срещите присъстваха и колегите от GS1 
Австрия, Карл Цегнер и Галя Лазаркова.
GS1 България участва в инициирания 

през 2008 проект на Националните органи-
зации GS1 в Европа „Контрол за легитим-
но използване на идентификационните 
номера GTIN / GTIN Intelligence”. В проекта 
участват 13 Национални организации GS1 
от Европа. Основната му цел е чрез коор-
динирани действия да се ограничи нелеги-
тимното използване на идентификацион-
ни номера в Европа. 
През отчетния период представители 

на GS1 България взеха участие във форуми-
те на GS1 в Брюксел, в Общите събрания 
на GS1 през 2008 и 2009 г. и в регионалните 
форуми на Националните организации в Ев-
ропа (GS1 in Europe). 
На Четвъртото редовно общо събрание 

на членовете на Съвет GS1 България бе из-
брано и Бюро на GS1 България в състав:

Емилиян Абаджиев
Изп. директор, “Метро кеш енд кери Бълга-
рия” еООд

Петър Велев
Изп. директор, “екофарм груп” Ад

огнян донев
Изп. директор, “Софарма” Ад

николай Илиев
Управител, “датекс” ООд

Елза Маркова
Изп. директор, “Белла България” Ад

надежда Панчева
Управител, “Примавет София” ООд

Чавдар Селвелиев
Управител, “Магре – замразени храни” еООд

Цветан Симеонов
Председател, БТПП

Хараламби Хараламбиев
Изп. директор, “Лакпром” Ад

След избора се проведе и първото за-
седание на новоизбраното Бюро на Съ-
вет GS1 България, на което за председа-
тел бе избран г-н Цветан Симеонов и за 
заместник председател г-жа Елза Мар-
кова.
В съответствие с целите и задачите 

на Международната асоциация GS1 и нуж-
дите на потребителите на стандарти-
те в България през следващите две годи-
ни дейността на GS1 България ще бъде 
насочена към:
задълбочаване на познанията на по- ■
требителите за обхвата и областите 
на приложение на системата GS1; 
организиране на семинари по приложе- ■
нието на електронен обмен на данни 
(EDI), стандартния логистичен ети-
кет GS1 и системите за проследяване; 
провеждане на регулярни срещи на  ■
EDI Потребителска група и приема-
не на конвенции за приложението на 
EANCOM/XML на национално ниво - спе-
циално ще бъде отделено внимание на 
електронното фактуриране;
популяризиране на символиката GS1  ■
DataBar;
подобряване качеството на баркодове- ■
те;
приложение на стандартите GS1 в сек- ■
тор здравеопазване;
сътрудничество с фирмите, разработ- ■
ващи информационни системи, свърза-
ни с управлението на материалните 
потоци и логистиката.
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Регионалният форум на Националните 
организации в Европа, GS1 in Europe Forum, 
се проведе на 3 и 4 ноември 2009 г. Форумът 
беше организиран под формата на пленарни 
заседания. След откриването на форума от 
Бо Ратама, Председател на GS1 in Europe, ду-
мата бе дадена на Мигел Лопера, Президент 
на международната асоциация GS1, който 
представи основните приоритети на Асоци-
ацията за следващите 5 години, а именно:
налагане на системата за идентифика- ■
ция GS1 в здравеопазването,
проследимост, ■
мобилна търговия - Mobile Commerce. ■
На регионално ниво, за Европа, особено 

внимание ще се обръща на обмена на добри 
практики между отделните Национални 
организации.
Основни моменти от дневния ред на пле-

нарните заседания през първия ден бяха:
прилагане на GS1 стандартите и реше- ■
нията за обществените поръчки на Ев-
ропейската комисия;
електронен обмен на данни в банковия  ■
сектор в Германия при инкасиране и за-
реждане на банките с пари от Национал-
ната банка – Cash EDI;
радиочестотна идентификация и пред- ■
ставяне на лабораториите в Австрия и 
Чехия;
представяне на GUSI – платформа за съ- ■
трудничество между доставчици на су-
ровини и производители чрез стандар-

тизиране на процесите и използване на 
електронни съобщения;
пилотни проекти в областта на Mobile  ■
Commerce.
Вторият ден от форума протече в две 

сесии. Сутрешната сесия беше посветена 
на стандартите GS1 в здравеопазването и 
беше открита от Улрике Крейза, директор 
направление „Здравеопазване“ в GS1. В свое-
то изложение тя обърна внимание на приет-
ия от Европейската комисия Pharmaceutical 
Package, чието предназначение е да помогне 
за предотвратяване фалшифицирането на 
лекарствата и тяхното разпространение. 
При разработване на решения за проследи-
мост на лекарства и медицински инстру-
менти чрез подходящо кодиране на необхо-
димата за това информация трябва да се 
предвиди използването на скенери, които 
могат да прочитат 2D баркодове. В рамките 
на сесията бяха презентирани действащи и 
пилотни проекти с акцент върху използване-
то на идентификационните номера GS1 как-
то следва: при идентификация на лекарства 
и медицински инструменти - GTIN (глобален 
номер на търговската единица) и номер на 
партида, срок на годност, сериен номер; при 
оборотни бокс-палети – GRAI (глобален иден-
тификатор на амбалаж за многократна упо-
треба); за идентификация на участниците 
във веригата на снабдяване в здравеопазва-
нето (производител – дистрибутор – апте-
ка – лекар) – GLN (глобален номер на локация). 

2. GS1 В ЕВРОПА
2.1. Регионален форум във Виена 2009 г.
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Представените решения включваха просле-
дяване процеса на стерилизация на хирурги-
чески инструменти, система за проследи-
мост на лекарства, съдържащи наркотични 
вещества, електронен обмен на данни чрез 
използване на комуникационния стандарт 
GS1 XML, използване на RFID при идентифика-
цията на протези и имплантанти.
Сформираната на глобално ниво ра-

ботна група предвижда разработване и 
на нови стандарти, специално за сектор 
здравеопазване.
В рамките на следобедната сесия беше 

разгледано приложението на стандартите 
в транспорта и логистиката. Представен 
бе пилотен проект за използване на радиоче-
стотната технология с EPC при обработка 
на товари в контейнери, при движението им 
от Япония до пристанище Амстердам. За 
целта е сформирана група TLSIAG (сдружение 
на индустриалци в транспорта и логистика-
та). Проектът обединява 140 фирми, които 
реализират 35% от световния обем на това-
рите. Останалите презентации имаха отно-
шение към:
използване на инструментариума на  ■
GS1 от митниците в глобален мащаб
използване на електронния обмен на дан- ■
ни при работа с амбалаж за многократ-
на употреба (оборотни транспортни 
единици). В пилотната фаза са анализи-
рани процесите при работа с оборотни 
единици и получената информация след-
ва да се отрази в съобщенията за елек-
тронния обмен на данни eCom.
На 5.11.2009 г., като продължение на 

форума, се проведе обучение eCom, на ко-
ето присъстваха експерти по еCom от 
различни Национални организации GS1 

и представители на GS1 in Europe eCom 
Leadership Team.
Целта на обучението беше да даде ак-

туална информация за разработките от-
носно електронния бизнес в Европа, по-
конкретно за електронните фактури и те-
кущите разработки на GS1 с UN/CEFACT, 
които са новата основа на GS1 XML.
Основни моменти от обучението:
Проект между GS1 и UN/CEFACT за раз- ■
работване на международно призната 
електронна фактура – Gross Industry 
Invoice (CII). Приложението е разработе-
но на XML (extensible Mark-up Language) 
и преминава през последни фази на те-
стове.
Разработки на GS1 и UN/XML относно  ■
GS1 XML – стандарт на GS1 за обмен 
на бизнес съобщения по електронен 
път. Все по-широкото използване на 
XML налага и развитие на съобщения-
та GS1 XML, като приоритет имат съ-
общенията ORDER, ORDER RESPONSE, 
DESPATCH ADVICE, RECEIVING ADVICE и 
INVOICE.
Законови изисквания за електронната  ■
фактура в Европа, текущи разработки 
на Европейския комитет по стандар-
тизация (CEN) и експертната група по 
електронна фактура на Европейската 
комисия относно създаване на нова ди-
ректива за приемане на единна елек-
тронна фактура в ЕС.
Също в рамките на форума, се проведе 

и обучение GUSI – Global Upstream Supply 
Chain Initiative на GCI (Global Commerce 
Initiative). GUSI e платформа за сътрудни-
чество между доставчици на суровини и 
производители, която се базира на внед-
ряване на стандартизирани процеси по ве-
ригата на снабдяване и електронен обмен 
на данни и подкрепя използването на GTIN 
и GS1 XML. По този начин се реализира по-
силна и ефективна интеграция на процеси-
те на снабдяване, за да може да се отгово-
ри на нуждите на крайния потребител. При 
осъществяването на интеграция на проце-
сите между доставчици и производители 
по модела за интеграция на GUSI основна 
роля играят разработчиците на информа-
ционни системи. На обучението присъст-
ваше главният бизнес консултант на GCI 
Рюдигер Хагедорн.
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Здравеопазването е значима тема 
при разработването и внедряването на 
стандарти от GS1. Основните направ-
ления, по които се работи са:
намаляване на медицинските грешки  ■
и гарантиране на сигурността на па-
циентите,
осигуряване на глобална проследимост  ■
и автентичност на продуктите,
повишаване ефикасността по вери- ■
гата на снадяване в здравеопазва-
нето.
Проучванията показват, че болни-

ците в Европа използват стандарти-
те GS1 и имат желание да внедряват 
свързаните с тях технологии. Произ-
водителите са готови да маркират 
стоките си с баркодове, което е пред-
поставка за прилагането на стандар-
тите. 
В рамките на работна група е разра-

ботен, а през 2009 г. и одобрен, стан-
дарт за идентификация на лекарства-
та. По-особен е случаят с идентифи-
кацията на хирургически инструменти 
и тяхната проследимост в процеса на 
стерилизация. При тях не могат изця-
ло да се прилагат действащите стан-
дарти за автоматична идентификация 
по веритага на снабдяване и е необхо-
димо да се разработят нови. Ползата 
от прилагането на стандартен подход 
за идентификация се увеличава чрез 
използване на стандартите за елек-
тронен обмен на данни eCom, т.е. един 
от двата комуникационни стандарта 
EANCOM или GS1 XML. Обменът на елек-
тронни съобщения може да става ди-
ректно между производителя и болнич-
ното заведение или чрез използване на 
междинно звено, каквото може да бъде 
една разработена за целта база данни 
на отделен сървър (GDSN – Datapool).
Предвиждането на EFPIA (Европей-

ската Федерация на Фармацевтичните 

Индустрии и Асоциации) е че от 2011 
година ще се използва уникално хармо-
низирано решение за кодиране в Европа, 
което ще се базира на използването на 
2D Data Мatrix баркод символ.
По отношение на сектор здравеопаз-

ване Международната асоциация GS1 e 
разработила следните стандарти:

Бизнес процес и изисквания за про- ■
следимост по веригата на снабдя-
ване в здравеопазването, Глобален 
стандарт за проследимост в здра-
веопазването – дефинира съдържа-
нието на процеса за проследимост 
в здравеопазването и посочва съ-
ответната система за номериране 
GS1, автоматичната идентифика-
ция и комуникационния стандарт за 
реализиране на добри бизнес-прак-
тики;
насоки за приложение на стандар- ■
та за проследимост;
Правила за определяне на иденти- ■
фикационни номера GS1 на проду-
ктите в здравеопазването.
Под продукти в здравеопазването се 
разбира:
Фармацевтични продукти за сво-•	
бодна продажба, за продажба сре-
щу рецепта или такива, които са 
предназначени за използване в бол-
нични заведения;
Медицински инструменти, апара-•	
тура, уреди, устройства, калиб-
ратори, имплантанти, софтуер  
и др.

В правилата са дефинирани данните, 
които е необходимо да бъдат кодирани: 
Глобален номер на търговската едини-
ца GTIN, партиден номер, срок на год-
ност, сериен номер. Комбинацията от 
тези данни позволява да се реализира 
проследимост, а по този начин се оси-
гурява и безопасността на пациенти-
те. Чрез кодиране на данните те мо-

3. СТАндАРТИТЕ GS1  
В здРАВЕОПАзВАнЕТО

3.1. Въведение
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гат да бъдат обработени автоматич-
но, което увеличава ефективността на 
процесите и намалява вероятността 
от грешки при ръчно въвеждане на ин-
формация.
Стандарт за произход (EPCglobal  ■
Pedigree Messaging Standard) – опре-
деля структурата на електронното 
съобщение на документа за произход, 
както и неговото поддържане и пре-
даване по електронен път.
В рамките на Европейския съюз е 

одобрен така наречения Pharmaceutical 

Package (пакет с предложения за регу-
лиране на фармацевтичния бранш), кой-
то предвижда приемането на единна 
система за кодиране на лекарства за 
хора и за животни в Европа, налагането 
на единен подход при одобряване (изда-
ване на разрешителни) и контрол на ле-
карствата и изграждане на европейска 
агенция за лекарствата. Една от основ-
ните задачи на Pharmaceutical Package е 
да помогне за предотвратяване фалши-
фицирането на лекарствата и тяхното 
разпространение.

3.2. Примери за практическо приложение 

В резултат на усилията в сектор 
здравеопазване в различните страни 
вече се разработват или са внедрени 
редица проекти:

ШВЕЦИЯ

В Швеция EFPIA стартира проект, в 
рамките на който всяко регистрирано 
лекарство се маркира с Data Matrix върху 
опаковката. Целта на проекта е да се 
предотврати фалшификацията на ле-
карства. В проекта участват 14 големи 
производители и 200 аптеки от държав-
ната сруктура Apoteket AB, чийто соб-
ственик е шведското правителство. Ос-
вен идентификационния номер в баркод 

символа се кодират срока на годност и 
номера на партидата, които са компо-
нент при осигуряване на проследимост. 
В Швеция е приета наредба за кодиране 
на номера на партидата с баркод сим-
вол. Разработена е и отделна база дан-
ни, efpia db, към която производители-
те подават информация за продукта и 
неговата идентификация. Тези данни се 
използват и от останалите участници 
по веригата - дистрибутори и аптеки.
Друг проект цели осигуряване на про-

следимост на помощни средства, на-
пример колички за инвалиди. За нуждите 
на проследимостта със символ GS1-128 
се кодират идентификационен и сериен 
номер.

производство дистрибуция здравеопазване

EFPIA DB
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АВСТРИЯ

В Австрия е разработено решение, 
което се базира на приложение на стан-
дартите GS1 в Ортопедичната болница 
в Шпайзинг. В първия етап от разрабо-
тване на проекта са дефинирани данни-
те, които са необходими при поръчване, 
приемане, складиране и използване на 
продуктите в процеса на лечение, за да 
може тези данни да бъдат уеднаквени 
за различните доставчици и производи-
тели. За нуждите на автоматичната 
обработка и оптимизация на процесите 
се налага да се определи, кои от тези 
данни да бъдат кодирани с баркод сим-
вол. Усилията в тази насока целят оп-
тимизиране на процеса на снабдяване 
на болничното заведение. Освен това 
всички стаи в болницата са оборудвани 
с информационна система за пациенти-
те. Чрез интерактивни терминали на 
място, до всяко болнично легло, може да 
се прегледа документацията за съот-
ветния пациент и да се отразят проме-
ните от направения лекарски преглед. 

Достъпът до информацията за паци-
ента се осигурява чрез използване на 
специални карти от лекарите и обслуж-
ващия персонал.
В болницата се използва и радиоче-

стотната технология със стандар-
тите EPC на GS1. Обектите могат да 
бъдат идентифицирани и локализирани 
бързо след прочитане на информация-
та, която е записана в транспондера, 
прикрепен към маркирания обект. 
Технологията се използва при иден-

тификация на контейнерите с хирур-
гически инструменти за проследяване 
процеса на стерилизация. Радиочестот-

ната технология се използва и при иден-
тификация на пациентите. Информаци-
ята за пациента се записва върху лента 
на ръката му. Когато пациентът влезе 
в операционната зала, приемното ус-
тройство прочита идентификацията на 
пациента и върху монитор автоматично 
излизат данните за този пациент и ис-
торията на неговото заболяване.

ЩВЕйЦАРИЯ

Швейцарската фармацевтична бран-
шова асоциация (фондация Refdata) фи-
нансира проект за проследимост в здра-
веопазването в Швейцария INT SmartLog/
Tracking, който се основава на използ-
ването на GS1 идентификационни номе-
ра, както следва: GLN за участниците 
във веригата и GTIN за лекарствените 
продукти. Този проект ще осигури про-
следяване на наркотичните средства 
в страната, които са обект на строг 
контрол от страна на местните орга-
ни. От 1984 г. в Швейцария фармацеф-
тичните средства /в това число и нар-
котичните средства/ се идентифици-
рат по системата GS1 с GTIN-и. Това е 
предпоставка за електронна обработка 
и обхващане на данните. В рамките на 
проекта са определени 80 000 GLN номе-
ра на различни структури в здравеопаз-
ването (производител – дистрибутор 
– аптека – лекар).
E-mediat, която е доставчик на софту-

ерни услуги за сектора на здравеопазва-
не в страната, поема управлението на 
проекта и разработва необходимата IT 
инфраструктура. Проектът предвижда 
наличие на сигурно уебприложение, до 
което достъп има всеки участник и по 
този начин може да проследи движение-
то на продукта по веригата на снабдя-
ване една стъпка напред и една назад. За 
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маркиране на продуктите се използват 
линеен баркод символ GS1-128 и двуме-
рен символ – DataMatrix. Баркод GS1-128 
кодира GTIN и сериен номер, а DataMatrix 
кодира GTIN, номер на партида, срок 
на годност и сериен номер (GTIN, Lot 
Number, Exp. Date, Serial№). Използване-
то на двата символа има за цел да даде 
възможност за сканиране на маркиров-
ката от всеки участник по веригата, 
без да е необходимо да се закупуват 
нови скенери. Проектът цели осигуря-
ване на проследимост на лекарствени-
те продукти по време на движението 
им от производителя през търговеца 
на едро до съответната аптека. 

ВЕЛИКоБРИТАнИЯ

От 2007 година Министерството на 
здравеопазването във Великобритания 
препоръчва използването на стандар-
тите GS1 при маркиране на лекарства 
и инструменти както от производите-
лите, така и в болничните заведения на 
Британското национално здравеопазва-
не (NSH). Стандартите GS1 се използ-
ват при идентификация на лекарства, 
хирургически инструменти, амбалаж, 
инвентар и комплекти за нуждите на 
проследимостта. Разработен е проект 
за аптеките към болниците, като идея-
та е чрез автоматизиране на процеси-
те да се улесни изпълнението на рецеп-
ти, генерирането на поръчки за снаб-
дяване, следенето на наличностите и 
изписването на точното лекарство на 
точния пациент. Друг проект трети-
ра използването на стандартите при 
идентификация на хирургическите ин-
струменти. Освен това Националната 
агенция за безопасност на пациента е 
одобрила ръководството на GS1 Вели-
кобритания „Идентификация на пациен-
тите с маншет“. 
В ръководството са описани насоки 

за уникално идентифициране на пациен-
тите, чрез поставяне на маншет върху 
ръката на пациента, върху който по-
средством символ GS1 Data Matrix е ко-
дирана информация за пациента. Вто-
рата фаза от проекта предвижда опре-
делянето на уникалния идентификатор. 

В 9 болнични заведения се използват 
етикетчета по стандартите GS1 за 
идентификация на бебета.

ФРАнЦИЯ

Стандартите за автоматична иден-
тификация и електронен обмен на данни 
се използват при управление на поръч-
ките (orders management) за лекарства 
и инструменти в болницата в Дижон. В 
рамките на решението се идентифици-
рат и маркират с баркод оборотни ка-
сетки, които са в различен цвят – сини 
за инструменти и зелени за лекарства. 
За целта се използва GS1 идентифика-
тор на амбалаж за многократна упо-
треба GRAI, a стаите се идентифици-
рат с номера за локация GLN. Номерата 
се кодират с баркод символ.

ГЕРМАнИЯ

В рамките на решение в Германия 
участниците във веригата на снабдява-
не в здравеопазването използват елек-
тронен обмен на данни по стандарта 
GS1 XML, както и схемата на Глобал-
ната мрежа за синхронизация на данни 
GDSN. Всички участници в мрежата се 
идентифицират посредством GLN, а 
продуктите с GTIN. В работната група 
участват 24 структури, между които 
Университети от Дрезден и Хамбург, 
софтуерни разработчици, фармацев-
тични производители, болници и др. В 
болниците информацията се обхваща 
чрез сканиране. Поръчките се изпращат 
чрез електронна платформа. Решение-
то е разработено със SAP информаци-
онна система. Основното електронно 
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GS1 XML съобщение е CIN (Catalog Item 
Notification) и съдържа информация за 
продукта, цена, условия, класификация 
и логистична информация. Чрез автома-
тизиране на процесите като поръчка и 
фактура се подобрява актуалността и 
качеството на данните.

СЪРБИЯ

В Сърбия върви проект, целящ да оси-
гури проследимост на лекарства по ве-
ригата на снабдяване и по-голяма про-
зрачност, с което да се улесни изтегля-
нето на лекарства с вредни съставки от 
мрежата, да се предотврати фалшифи-
цирането на лекарства и да се обезпечи 
сигурността на пациентите. В проекта 
участват трима производители, трима 
търговци на едро, 104 аптеки и разра-
ботчици на софтуерни решения, а про-
ектът се координира от сръбската GS1 
потребителска група в здравеопазва-
нето, Serbian GS1 Healthcare User Group. 
Проектът се подкрепя от Министер-
ството на здравеопазването, Сръбска-
та агенция за лекарства и медицински 
инструменти и Републиканския здравно-
осигурителен фонд.
Основните елементи от стандарти-

те GS1, които се използват са:
Data Matrix върху опаковките на лекар- ■
ствата, с който се кодира идентифи-
кационен номер, номер на партида, срок 
на годност и сериен номер (GTIN, Lot 
Number, Exp. Date, Serial №),

Логистичен етикет и идентифика- ■
ция на логистичните единици посред-
ством сериен код на контейнер за 
транспортиране, SSCC,
Размяна на основни данни продуктов  ■
(GTIN) каталог / GLN каталог,
Електронен обмен на данни – комуника- ■
ционен стандарт XML за авизо за дос-
тавка и фактура (DESADV&INVOIC).

ИндИЯ

С решение на Министерството на 
здравеопазването и социалните грижи 
в Индия от 1-ви април 2010 всички ле-
карства, медицинска апаратура и други 
медицински продукти ще се маркират 
с GS1 баркод символи. До началото на 
фискалната 2010-2011 година стандар-
тите за автоматична идентификация 
ще трябва да са въведени на всички 
нива на опаковане на продуктите – от 

потребителската опаковка до 
последното ниво на групиране 
в рамките на логистична еди-
ница за нуждите на траспорт 
и складиране. В анекс към ре-
шението са описани данните, 
които трябва да бъдат коди-
рани на съответното ниво и 
кои символи да се използват за 
целта. По отношение данните, 
те включват универсален GTIN, 
номер на партида, срок на год-
ност, номер на логистичната 
единица SSCC, по отношение на 
символиката са посочени ЕAN-
13/UPC-A/EAN-8, GS1 DataMatrix 
и GS1-128.
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Амбалажът за многократна употре-
ба е единица, която е необходимо да 
бъде проследена по цялата верига на 
снабдяване, за да може всички участни-
ци да извлекат съответните ползи от 
това. Проследяването на амбалажа за 
многократна употреба е комплексен 
процес, в който участват различни 
страни с различна роля и различни ин-
тереси.
В настоящия момент липсва единен 

подход за ефикасно управление на ам-
балажа за многократна употреба. Съ-
ществуват отделни регионални реше-
ния, които в съвремения свят на глоба-
лизация на пазарите, бързо изчерпват 
предназначението си. За реализиране 
на икономическа полза от управлени-
ето на амбалажа за многократна упо-
треба са необходими единна идентифи-
кация на амбалажа и стандартизирана 
електронна комуникация.
По тази причина, в рамките на евро-

пейската платформа за хармонизирано 
приложение на стандартите GS1 в Ев-
ропа, GS1 in Europe, е стартиран меж-
дународния Т2Т-проект. Основната му 
цел е да се анализират физическите и 
информационните процеси, свързани с 
работата с амбалаж за многократна 
упортреба (АМУ) по веригата на снаб-
дяване. В резултат на този анализ ще 

бъде изготвена препоръка за добри 
практики за ефективно използване на 
стандартите еCom при управлението 
на АМУ.
Понастоящем съществува единство 

по отношение на въпроса, свързан с 
идентификацията на използвания ам-
балаж за многократна употреба. За 
еднозначно маркиране на амбалажа по 
продължение на логистичната верига 
ще се използва GS1 идентификато-
ра GRAI. GRAI (Global Returnable Asset 
Identi f ier) може да идентифицира не 
само вида на съответния амбалаж, но 
също така с помощта на сериен номер 
позволява всеки отделeн обект (па-
лета, каса палета, бидон и т.н) да се 
идентифицира еднозначно и универсал-
но по начин, който е разбираем в цял 
свят и от различните участници по ве-
ригата.
Използването на прецизна иденти-

фикация с помощта на GRAI  и включва-
нето на тази информация в съответ-
ното еCOM-съобщение позволява де-
тайлна проследимост и управление на 
амбалажа за многократна употреба по 
веригата на снабдяване в рамките на 
целия му жизнен цикъл.
В първия етап от проекта работна-

та група се концентрира основно върху 
дефинирането и документирането на 

4. УПРАВЛЕнИЕ нА АМБАЛАЖ  
зА МнОГОКРАТнА УПОТРЕБА  
С еCOM

През 2008 година, GS1 in Europe стартира меж-
дународен проект за разработване на единен 
метод за управление на амбалажа за много-
кратна употреба, посредством стандарти-
те за електронен обмен на данни GS1, еCom

4.1. Международен Т2Т-проект
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профила на GS1 EANCOM-съобщенията. 
Възможно е да се премине и към стан-
дарта на съобщенията GS1 XML, който 
е разпространен в цял свят. Работна-
та група по проект Т2Т работи в тясно 
сътрудничество с най-големите евро-
пейски Рool оператори и сървиз прова-
йдери, които проявяват голям интерес 

към внедряване на единно, европейско 
решение за АМУ.  
Паралелно с този проект отново под 

ръководството на GS1 in Europe върви 
друг пилотен проект EPAL EPC/RFID, 
който е свързан с използване на радио-
честотната технология за идентифи-
циране на АМУ.

4.2. Идентификатор на амбалаж за многократна 
употреба, GRAI

4.2.1. дЕФИнИЦИЯ нА GRAI

Global Returnable Asset Identi f ier е 
идентификатор на амбалаж за много-
кратна употреба и е дефиниран в спе-
цификациите на GS1. Използва се за ед-
нозначна идентификация на опаковки за 
многократна употреба или техническо 
оборудване като барели, кегове, газови 
бутилки, пластмасови и дървени пале-
ти и др. Казано с думи прости, това е 
амбалаж, който съдържа, служи за за-
щита или се използва при транспорт 
на физически единици при повече от 
един курсове. Подробна информация от-
носно идентифицирания посредством 
GRAI амбалаж трябва да се съхрани 
в базата  данни, а идентификаторът 
служи като ключ към тази информация. 
GRAI може да се кодира с баркод символ 

GS1-128 и приложен идентификатор AI 
(8003) или да бъде конвертиран в Елек-
тронен код на продукта (EPC) и да бъде 
записан върху таг - етикет, който се 
използва при радиочестотната техно-
логия (RFID).

4.2.2. СТРУКТУРА нА GRAI

GRAI съдържа следните компоненти:
фирмен префикс - предоставя се на  ■
фирмата, която иска да използва 
Системата за идентификация GS1, 
от Националната организация GS1;
референтен номер на вида на амба- ■
лажа - определя се от фирмата;
опционален сериен номер – формира  ■
се за всеки отделен съд от фирма-
та.

ПИ
(АI) ГЛОБАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР НА АМБАЛАЖ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА

Фирмен префикс              вид амбалаж Контр.  
цифра

Сериен номер
(опционален)

8003 0  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N7   N8   N9   N10   N11   N12 N13 Х1 променлив Х16

Всяка фирма притежаваща GS1 фир-
мен префикс може да определя номера 
на своя амбалаж. Един и същ номер се 
определя за всеки отделен вид амбалаж, 
например газова бутилка 50 л. За иден-

тифициране на всеки отделен съд от съ-
ответния вид към номера на амбалажа 
може да се добави сериен номер, напри-
мер газова бутилка 50 л, сериен номер 
001250, която се изпраща на клиент А.
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4.2.3. ПоЛзИ оТ ИзПоЛзВАнЕТо  
нА GRAI

GRAI e стандарт, който се е доказал 
при идентификация на амбалаж за мно-
гократна употреба,
идентифицира амбалажа, където и  ■
да отиде по време на целия му жиз-
нен цикъл,
позволява да се осигури проследи- ■
мост и да се автоматизира процеса 
на сортиране на амбалажа,
улеснява управлението на амбала- ■
жа,
използва стандартите  GS1, които  ■
се използват в много други бизнес 
приложения,
позволява на другите фирми да ска- ■
нират амбалажа при приемането и 
експедирането му в рамките на биз-
нес процеса,
редуцира възможността за загуба, ■
като част от автоматизиране на  ■
процесите елиминира необходимост-
та от използване на хартиен носи-
тел, както и ръчното преброяване и 
проверка на амбалажа,
осигурява прецизност, контрол и по- ■
вишава ефикасността на бизнес про-
цесите.

4.2.4. ПРИЛоЖЕнИЕ

GRAI се използва за осигуряване на 
проследимост и при съгласуване. Фир-

мите, които работят с амбалаж на 
много други свои търговски партньо-
ри ще открият в използването на този 
стандарт жизненоважно решение за 
контролиране на движението на амба-
лажа за многократна употреба.
Той може да се прилага:
за проследяване на амбалажа в рам- ■
ките на самата фирма или при дви-
жението й от фирмата до съответ-
ния търговски обект,
когато е необходимо да се иденти- ■
фицира амбалаж с по-специални изис-
квания за обработка,
за идентифициране на режима на по- ■
чистване при по-специален амбалаж,
като част от системата за сорти- ■
ране,
да се сканира във всяка точка по ве- ■
ригата и да се създават записи за 
движението на амбалажа,
да се използва за идентифициране на  ■
амбалажа, когато той се изгуби или 
попадне на грешна локация.

4.2.5. ПРИМЕР

GRAI може да се използва при депо-
зитни плащания и разписки в рамките 
на снабдяването на заведенията от пи-
воварни фабрики. Депозита се плаща, 
когато се натовари кега, а парите се 
връщат, когато празния кег бъде вър-
нат.

заведение пивоварна

receipts/разписка

deposits/депозит

Снабдяване на заведения от пивоварни
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5.1.1. КАКВо Е ЕDI ?

Електронният обмен на данни (EDI, 
Electronic Data Interchange) служи за ефектив-
ното осъществяване на информационния по-
ток (поръчки, авизо за доставка, фактура...) 
между търговските партньори. Най-общо 
EDI представлява: 
предаване на структурирани данни, ■
по приет стандарт за съобщенията, ■
от една информационна система на друга ■
по електронен път  ■
без или с минимална намеса на човека. ■
Документът на изпращача, във форма-

та на електронно съобщение, се поема от 
информационната система на получателя 
и се обработва или предава автоматично 
към съответното звено във фирмата. Чрез 
ЕDI може да се избегне ръчното въвеждане 
и разпределяне на информацията от доку-
ментите, получени върху хартиен носител, 
с което да се съкрати обема на работата по 
въвеждане на тази информация в локалното 
софтуерно приложение (ERP, CRM или др.) на 
фирмата. 

5.1.2. КоМПонЕнТИ нА EDI

Основните компоненти на една EDI-сис-
тема са използването на стандартизирани 
съобщения, EDI софтуер и комуникационни 
канали и мрежи.

5.1.2.1. Стандартизирани съобщения
Необходимостта от стандарт за съоб-

щенията, които се обменят между търгов-
ските партньори, може да се обоснове чрез 
обикновения аналог с комуникацията между 
хората. В разговор между двама чужденци, 
които не владеят общ език се използват ус-
лугите на преводач, но какво би станало, ако 
броя на участниците се увеличи на 20 или 100? 
В случай че не говорят общ език, скоро това 
може да доведе до настъпването на хаус.

Сравнението показва, че е възможно 
дан ните от една информационна система 
да се интегрират във втората, но когато 
броят на търговските партньори се увели-
чи, това става много трудоемко и сложно 
за реализиране. Ето защо с цел повишава-
не ефиктивността на информационния по-
ток е необходимо при комуникацията меж-
ду отделните информационни системи да 
се използва общ език.
В началото на 80-те години към ООН 

се създава работна група UN/CEFACT 
(United Nations Centre for Trade Facilitation 
and Electronic Business), която разработва 
международен, браншово неутрален стан-
дарт EDIFACT (United Nations/Electronic Data 
Interchange For Administration, Commerce and 
Transport) за формата на електронните 
съобщения в електронния обмен на данни 
между търговските партньори. Поради 
спецификата на отделните браншове на 
базата на EDIFACT са разработени подм-
ножества типови съобщения, които съдър-
жат единствено важните за съответната 
потребителска група сегменти.
В рамките на световно разпро стра-

нeнaта система от стандарти GS1 са 
разработени стандартите на съобщени-
ята за електронен обмен на данни в тър-
говията. В разработването им участват 
авторитетни организации като:
UN/CEFACT – United Nations Centre for  ■
Trade Facilitation and Electronic Business
IETF – Internet Engineering Task Force ■
ISO – International Organisation for  ■
Standardisation
W3C – World Wide Web Consortium ■
Направлението, в което се работи 

по стандартите EDI в международната 
асоциация GS1, се нарича eCom (Electronic 
Commerce). Стандартите за електрон-
ните бизнес съобщения, които предос-
тавя GS1 еCom са EANCOM® и GS1 XML. 

5. ЕЛЕКТРОнЕн ОБМЕн нА дАннИ  
ПО СТАндАРТИТЕ GS1

5.1. Оптимизиране на бизнес процесите  
в търговията чрез ЕDI
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Те са съвместими със съществуващите 
технологии. В синтаксиса на електрон-
ните съобщения е заложено използване-
то на глобалните идентификаторите от 
стандартите за автоматична иденти-
фикация GS1 (GTIN, SSCC, GRAI, GLN) при 
идентификация на продукти, логистични 

единици, амбалаж, локации и др. Използ-
ването на стандартни идентификатори 
улеснява обмена и постигането на пълна 
синхронизация на данните, намалява ве-
роятността за дублиране на данните, 
повишава ефикасността на процесите и 
намалява разходите.

GS1 EANCOM® / GS1 XML съобщения

При използване на стандартите
GS1 eCom от всички участници по
веригата на снабдяване не се
налага партньорите да отделят
време за синхронизиране на
формата и структурата на
съобщенията. Те използват готов, 
единен формат.

GS1 EANCOM®
В настоящия момент стандартът работи 

с набор от 47 съобщения, които са точен ек-
вивалент на съответните хартиени бизнес 
документи и отговарят на всички изисквания 
на различните етапи на търговските взаимо-
отношения по веригата на снабдяване. Най-
често използвани съобщения са електронна-
та поръчка ORDERS, фактура INVOIC, авизо 

за доставка DASADV и авизо за получаване 
RECADV. Някои търговски вериги предлагат 
и SLSRPT (справка за продажбите) и INVRPT 
(справка за наличностите). В EANCOM® съ-
общенията продуктите се идентифицират 
с Глобални номера на търговските единици 
(GTIN), а фирмата като юридическо лице с но-
мер на локация (GLN). Стандартът се използ-
ва от повече от 100,000 фирми по цял свят.

Sample Retail Ltd.
Cnetral Buying Department
17, Highstreet 17
1234 Sample Town

My Supplier
Sales Department
27, Manufacturing Rd. 
2234 Sampleton

Delivery Address:
Central Warehouse

1235 Store Village

Billing Address:
Sample Retail Ltd.
Accounts Payable

17, Highstreet
1234 Sample Town

Delivery date:
May 24, 2005 10:00 hrs

Order
No. 11424

Sample Town, May 12, 2005

Pos. Product No. Product Name Unit QTY
1 9012345123451 Product XXXX Pal 14
2 9012345757588 Product YYYY Pal 23
3 9012345453749 Product ZZZZZ Pal 12

Sample Retail Ltd.
Cnetral Buying Department
17, Highstreet 17
1234 Sample Town

My Supplier
Sales Department
27, Manufacturing Rd. 
2234 Sampleton

Delivery Address:
Central Warehouse

1235 Store Village

Billing Address:
Sample Retail Ltd.
Accounts Payable

17, Highstreet
1234 Sample Town

Delivery date:
May 24, 2005 10:00 hrs

Order
No. 11424

Sample Town, May 12, 2005

Pos. Product No. Product Name Unit QTY
1 9012345123451 Product XXXX Pal 14
2 9012345757588 Product YYYY Pal 23
3 9012345453749 Product ZZZZZ Pal 12

Пример за поръчка Поръчка във формата на EANCOM съобщение

UNB+UNOA:3+9099999000055:14+9012345000042:14
+050512:1014+458893++ORDERS'
UNH+3654+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+220+11424+9'
DTM+137:20050512:102‚
DTM+2:200505241000:203'
NAD+BY+9099999000055::9'
NAD+SU+9012345000042::9'
NAD+DP+9099999000178::9'
NAD+IV+9099999000055::9'
LIN+1++9012345123451:EN'
QTY+21:14'
LIN+2++9012345757588:EN'
QTY+21:23'
LIN+3++9012345453749:EN'
QTY+21:12'
UNS+S'
UNT+16+3654'
UNZ+1+458893'

Номер на поръчка

GTIN на
поръчаните
продукти

GLN на доставчика

GLN на купувача
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GS1 XML
XML е разработен за обмен на информация 

посредством интернет. Той служи за пред-
ставяне на йерархично структурирани данни 
във формата на текстови файлове. GS1 дефи-
нира поредица от XML схеми, които опис ват 

структурите и съдържанието на бизнес до-
кументите. В рамките на GS1 XML са дефи-
нирани съобщенията за поръчка и фактура. 
В GS1 XML се съдържа бизнес информация за 
специфични сценарии, които не винаги съвпа-
дат с хартиения бизнес документ.

5.1.2.2. EDI софтуер
Основната функция на EDI софтуера, на-

ричан още EDI конвертор, е да превежда съ-
общението от in-house (формат, специфичен 
за информационната система на фирмата) 
в стандартен (EDI) формат и обратно. Кон-
вертирането на данните става напълно ав-
томатично.

5.1.2.3. Комуникационни канали и 
мрежи 

Обменът на EDI-съобщения може да се 
извършва чрез многостранна комуникация 
между търговските партньори или чрез из-
ползване на платформата на доставчик на 
EDI-услуги. Комуникацията през доставчик 
на EDI-услуги има своите предимства, до-
колкото в този случай фирмата поддържа 
връзка с един партньор. Освен това всеки 
търговски партньор може да избере най-из-
годния за него комуникационен канал ( през 

VAN \Value Added Network -арендована мрежа\ 
или интернет). Не се налага EDI-партньори-
те по едно и също време да са свързани със 
системата.

5.1.2.4. Видове EDI 
Класически EDI ■
Класическият EDI е подходящ метод за ко-

муникация там, където са установени дълго-
трайни търговски взаимотношения и перио-
дично се налага обмен на среден и голям обем 
от данни. Целта на ЕDI е ефективна комуни-
кация с търговските партньори, независимо 
от локалните хард- и софтуерни системи на 
фирмите. Класическият EDI изисква инста-
лирането на EDI конвертор. След генериране 
на съответния документ в информационна-
та система на изпращача, електронното съ-
общението автоматично се конвертира от 
in-house в стандартен формат, след което 
се изпраща посредством VAN (Value Added 

Пример за част от GS1 XML съобщение

<order:order creationDateTime="2003-11-03T11:00:00.000" documentStatus="ORIGINAL>
<contentVersion>

<versionIdentification>2.4</versionIdentification>
</contentVersion>
<orderIdentification>

<uniqueCreatorIdentification>PO-02109</uniqueCreatorIdentification>
<contentOwner>

<gln>5412345000013</gln>
</contentOwner>

</orderIdentification>
<orderPartyInformation>

<seller>
<gln>4098765000010</gln>

</seller>
<buyer>

<gln>5412345000013</gln>
</buyer>

</orderPartyInformation>
<orderLogisticalInformation>

<shipToLogistics>
<shipTo>

<gln>5412345000037</gln>
</shipTo>
<ultimateConsignee>

<gln>5412345000020</gln>
</ultimateConsignee>

</shipToLogistics>

GLN на
доставчика

GLN на
купувача
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Network) или интернет на търговския парт-
ньор или обслужващия го доставчик на EDI-ус-
луги. При получателя съобщението се поема 

от конвертора и се транслира във формата 
на локалното приложение за понататъшна 
автоматична обработка.

WEB-EDI ■
Web EDI е подходящ за малки и средни 

предприятия с малък брой транзакции в 
електронния обмен на данни. При този ме-
тод за електронен обмен на документи не 
е необходимо да се извършват допълнител-
ни инсталации. Единственото условие е 
наличие на компютър с достъп до Интер-
нет и  Internet Браузър. Фирмата получава 
по интернет от съответния доставчик на 
WEB-EDI-услуги електронни съобщения, въз 
основа на които се обменят поръчки, авизо 
за доставки, данни за приемане на стоката 
и фактури. Увеличаването на броя на тран-
закциите води до драстично увеличаване на 
разходите.

5.1.3. ПРЕдИМСТВА нА EDI

Успешното внедряване на EDI предоставя 
на фирмите и техните търговски партньо-
ри сериозни предимства:
осъществяване на по-добър контакт (по- ■
лесен и по-интензивен) с търговските 
партньори,
повишаване ефикасността на организа- ■
цията във фирмата чрез автоматично 
обработване на поръчките и издаване на 
фактурите. Освен това използването 
на ЕDI може да допринесе за подобряване 
управлението на логистичните процеси 
и повишаване на производителността: 

фирмите получават възможност за по-
добро управление и контрол на производ-
ството, снабдяването и пласмента. Чрез 
използване на EDI значително могат да 
се намалят запасите във фирмата,
спестяване на средства чрез намаляване  ■
на обема от хартиените документи и пре-
махване на необходимостта от повторно 
въвеждане на данните, т.е. съкращаване 
на административни и персонални разхо-
ди. Служителите могат да бъдат прена-
сочени да изпълняват други полезни функ-
ции в съответната организация,
повишаване скоростта на предаване на  ■
големи обеми от търговски данни между 
търговските партньори, което подобря-
ва и степента на задоволяване на потре-
бителското търсене,
намаляване на грешките от ръчното въ- ■
веждане на данни. 

5.1.4. EDI В БЪЛГАРИЯ

В България електронният обмен на дан-
ни значително се активира през последните 
години. Големите търговски вериги като Ме-
тро Кеш&Кери, Била, Практикер, Пикадили, 
Фантастико, ЦБА, Баумакс, Бриколаж и др. 
въведоха EDI по стандартите на системата 
GS1 със своите доставчици. На този етап по 
отношение на стандарта на съобщенията 
се използва EANCOM, а предаването на съоб-

Пример за класически EDI със стандарт EANCOM
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5.2. Платформа ECOD за електронен обмен на данни

Елтрейд е българска фирма, водещ 
доставчик на услуги за електронен об-
мен на данни (EDI). Фирмата предлага 
надеждна система за управление и от-
читане на продажби, доставки, складови 
наличности, ревизии; платформа за EDI 
(електронен обмен на данни), системи за 
контрол на достъп и отчитане на работ-
но време, системи за картови разплаща-
ния, мобилни принтери, мобилни терми-
нали за данни и др. Eлтрейд си партнира 
с ComArch, водеща европейска компания 
в областта на високите технологии.

Статистиката показва, че при изпъл-
нението на една сделка в една компания 
се създават и обработват 40 оригинални 
документа и 360 копия. Създаването и об-
работката на документите изисква време 

и средства. Често се случва при създаване 
или обработка на документи да се сгреши, 
което води до забавяне на поръчката. От 
полза за успешния бизнес е ефективният 
обмен на документи с бизнес партньори-
те. Компания „Елтрейд“ чрез платформа-
та ECOD  организира Електронен обмен 
на документи между фирмите и техните 
доставчици.

Електроният обмен на документи 
чрез платформата ECOD има следните 
предимства:
1. ускорен обмен на информацията,
2. контрол върху предаването на инфор-

мацията,
3. намалява се употребата на документи 

на хартиен носител,
4. пълна интеграция на участниците във 

веригата за доставки,

щенията се осъществява през платформи-
те на основните доставчици на EDI-услуги 
за България - Аксиор ООД и Елтрейд ООД (в 
рамките на настоящия и следващия бюле-
тин ще бъдат представени платформите 
на двата сървиз провайдера). Най-често из-
ползвани в комуникацията са електронните 
съобщения за поръчка ORDERS, авизо за дос-
тавка DESADV и потвърждение за доставка 
RECADV, а след промяната в закона за ДДС, 
с която за електронните фактури, изпра-
щани чрез EDI, отпада изискването за елек-
тронен подпис, се активира и използването 
на съобщението за фактура INVOICE. Промя-
ната в закона за ДДС бе направена от НС, 
публикувана в ДВ бр. 106 / 12.12.2008 и влезе в 
сила от 2009 г. 

5.1.5. КАКВо Е нЕоБХодИМо, зА дА 
СЕ ВКЛюЧИТЕ В ЕЛЕКТРоннИЯ 
оБМЕн нА дАннИ?

Основният мотив за използване на EDI е 
автоматизиране на комуникацията с тър-
говските партньори и намаляване на разхо-
дите по обработка на документите. Всеки 
участник във веригата на снабдяване може 
да се включи в EDI стига да разполага със 
софт уерно приложение (ERP, CRM и др.).

По отношение на планирането и техниче-
ската реализация на електронния обмен на 
данни по стандартите на системата GS1 
съдействие може да получите от доставчи-
ците на EDI-услуги в България. Преди да се 
обърнете към съответния доставчик на EDI-
услуги e необходимо фирмата да се регистри-
ра в Национална организация GS1, която за 
България е Съвет GS1 България към БТТП. 
В електронните съобщения по стандар-

тите EANCOM и GS1 XML се обменят основно 
цифрови кодове, затова съществен елемент 
в синтаксиса на съобщенията са глобалните 
номера за идентификация по системата GS1. 
GS1 България издава Глобален номер на лока-
ция GLN, който е необходим на фирмата за 
идентификацията й като юридическо лице в 
електронния обмен на данни. GLN е 13-цифров 
номер и идентифицира еднозначно фирмите и 
части от тях в световен мащаб. Освен това 
от GS1 България може да получите фирмен 
префикс за формиране на Глобални номера на 
търговските и логистични единици.
При идентификация на стоките в съоб-

щенията не могат да се използват вътреш-
ните номенклатурни номера на фирмите, 
участващи в електронния обмен на данни. 
Използването на подобни номера е отклоне-
ние от стандарта и е недопустимо.
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5. намаляване на администратативните 
разходи,

6. автоматична обработка на документите 
и проверка за грешки,

7. незабавен и структуриран достъп до до-
кументите,

8. възможност за извършване на обмен на 
голямо количество информация,

9. ЕДНО технологично решение за работа 
между ВСИЧКИ търговски партньори,

10. прозрачност за заплащането при обмена 
на документи.
В България платформата ECOD се използ-

ва от търговските вериги Билла, Метро, 
Пикадили, Фантастико, ЦБА, Бурлекс, Прак-
тикер, Баумакс и Карфур, а също така и от 
повече от 600 техни доставчици. ECOD е 
предназначен за всички фирми независимо от 
дейността им и размера на бизнеса. Целта е 
да се премахнат традиционните методи на 
въвеждане на данни и обработка в информа-
ционните системи на фирмите, които отне-
мат време и са предпоставка за допускане на 
грешки.

Предимства на платформата ECOD:
обработка на документи с различен фор- ■
мат;
използване на общо приети комуникацион- ■
ни протоколи;
получаване на информация за статуса на  ■
даден документ;
проверка и обработка на документ в рам- ■
ките на 10 минути;
непрекъснато наблюдение при преноса на  ■
даден документ между клиента и търгов-
ския партньор. 
В резултат от използване на платфор-

мата ECOD могат да бъдат отчетени 
следните ползи:
автоматичен, защитен обмен на докумен- ■
ти;
спестяване на време и пари – чрез премах- ■
ване на нуждата от въвеждане на една и 
съща информация многократно в система-
та (документите се въвеждат в система-
та само един път от един от партньори-
те); 
редуциране на грешките и повишаване на  ■
прецизността – чрез премахване на необ-
ходимостта от въвеждане на една и съща 
информация многократно и чрез въвежда-
не на допълнителна проверка на данните 
преди въвеждането им в системата;

оптимизиране на складовите наличности  ■
– чрез получаване на предварителна инфор-
мация за нуждите на клиента и датите на 
доставки. И двамата партньори могат да 
оптимизират исканите стоки и поръчки;
намалява се значително скоростта за об- ■
мен на документи и се подобрява качест-
вото - ускоряване на цикъла за обработка 
на поръчки и проверка на фактурите. 
В зависимост от техническото ниво на 

IT-структурата на фирмата, която иска да 
се включи в електронния обмен на документи, 
количеството на документите, които ще бъ-
дат изпращани и обработвани посредством 
електронния обмен на данни, финансовата 
възможност и предпочитаното средство 
за комуникация са възможни три варианта: 
ECOD Основен, ECOD Среден и ECOD Цен-
трален.

ECOD основен
Пакетът ECOD Основен е най-лесният 

и бърз начин за присъединяване на фирмата  
към електронен обмен на документи чрез 
платформата ECOD. „Елтрейд” предлага web 
услугата ECOD, достъпна през специален Ин-
тернет–портал. Трансферът на документи-
те е защитен от SSL протокол и 128-битово 
кодиране. Използването на този пакет не на-
лага допълнителна инсталация. Единствено-
то условие е наличие на компютър с достъп 
до Интернет и Internet Explorer Браузър версия 
5.0 или по-нов.

ECOD Среден
Пакетът ECOD Среден е специален софту-

ер ECOD-Connector, който се предоставя на 
потребителя. Чрез него се осигурява автома-
тичен трансфер на документи от интерфей-
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са, внедрен в системата на компанията към 
процесора на оператора и обратно. Потока 
на изпратени и получени документи може да 
се управлява автоматично по установена 
схема и в съответствие с указанията на ад-
министратора. Безопасността на предава-
нето се гарантира от протокола SSL и 128-bit 
кодиране. Този пакет е подходящ за средни по 
размер компании със значителен обем от до-
кументи. При него се използва преобразуване 
на данните във формат XML или EDIFACT.

ECOD Централен
Пакетът ECOD Централен е предвиден 

за компании, които осъществяват обмен на 
документи с много партньори и използват 
различни средства за предаване на данните 
(включително Интернет). Той е подходящ за 
големи компании и търговски вериги, обменя-
щи голямо количество документи. Пакетът 
включва както web-функционалност ECOD, 
така и възможност за трансфер на докумен-
ти посредством преобразуване на данни в 
XML или EDIFACT формат. Средство за кому-
никацията са мрежи VAN (GEIS) или Х.400.

Към платформата ECOD е разработен 
модул ECOD Архив за архивиране на елек-
тронни фактури. ECOD Архив гарантира 
съхранението на документите за задължи-
телния според законодателството период 
или по-дълъг, по искане на клиента.

Comarch и Елтрейд предлагат ком-
плексно решение за обмен на електронни 
фактури и тяхното архивиране в електро-
нен вид, съгласувано и отговарящо на изис-
кванията на Българското и Европейското 
законодателство и базирано на междуна-
родно приетите практики за EDI. Решение-
то ECOD Архив е съгласувано с изисквания-
та на Закона за ДДС, Закона за Счетовод-
ството, Директива на Съвета на Европа 
ЕС2001/115/EC, Препоръка 1994/820/ЕО на 
Европейската комсия и е доказано чрез оди-
ти на НАП в компании, които го използват 
в ежедневната си работа.

В съответствие със законовите из-
исквания, решението ECOD Архив гаран-
тира:
автентичност на произхода; ■
непроменяемост на съдържанието; ■
четимост; ■
онлайн достъп от страна на оторизи- ■
рани потребители, представители на 
трети страна (включително и данъчни-
те власти);
защита срещу неоторизиран достъп,  ■
промени в съдържанието, изтриване и 
унищожаване.
Достъпът до архивираните фактури 

става посредством криптиран комуникаци-
онен канал. Фактурите се съхраняват в два 
формата: в ориналния формат на файла и в 
четим XML формат. Интерфейсът на ECOD 
Архив е разработен в 8 езикови версии, сред 
които български и английски език.
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