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GS1 България

а администрира и популяризира използване-
то на Системата от стандарти GS1 за 
нуждите и по-ефективното функциониране 
на производството, търговията на едро и 
дребно в България;

а Извършва регистрация и издава фирмени 
префикси GS1;

а Предоставя консултации и информация по 
системата от стандарти GS1 и маркиране 
с баркодове;

а Провежда обучение и консултации по прило-
жението на всички стандарти на Система-
та GS1;

а Предоставя информация по електронен об-
мен на данни (EDI) базиран на стандарта  
EANCOM;

а Посредничи при внедряване на електронен 
код на продуктите EPC и извършва абона-
мент;

а Поддържа регистър на членовете в интер-
нет и актуализация на данните в глобалния 
регистър GEPIR.

Цели и задачи
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На 29.11.2007 се про-
веде Третото редовно 
общо събрание на GS1 
България в зала А на 
БТПП. Целта на това 
събрание беше да се от-
чете извършеното през 
изминалия отчетен пе-
риод и да се набележат 
насоките за дейността 
на Съвета, свързани с 
приложението на сис-
темата от стандарти 
GS1 и повишаване на 
ефективността по 
цялата верига от про-
изводителя до крайния 
потребител. Приложе-
нието на стандартите 
GS1 е от съществено 
значение за постигане 
на по-висока конкурентоспособност от бъл-
гарските фирми и задачата на GS1 България  
е да ги подпомага в това направление. На съ-
бранието бе представен годишния отчетен 
доклад за дейността през 2007г. и план-про-
грамата за 2008-2009 г.

Системата от стандарти GS1 претър-
пя бурно развитие през последните години. 
Стандартите GS1 за идентификация на 
търговските и логистични единици и локации 
гарантират уникалност в глобален мащаб. 
Стандартите за електронен обмен на данни 
EDI значително повишават точността на 
данните и ускоряват тяхната обработка, 
като напълно автоматизират обмена на 
бизнес документи между търговските парт-
ньори, където и да се намират те. Чрез гло-
балната мрежа за синхронизация на данните 
GDSN се предоставя информация на всички 
партньори по веригата на снабдяване, както 
и възможност за проследяване движението на 
стоките в глобален мащаб. Електронният код 
на продукта EPC и радиочестотната иденти-
фикация RFID уникално идентифицират про-
дуктите и осигуряват достъп до бази данни, 

където се съхранява подробна информация за 
всеки продукт или логистична единица.

Решение на проблема с кодирането на 
малки по размер артикули и артикули с про-
менливо тегло е новият баркод Databar. Той е 
по-малък по размер от традиционните бар-
кодове и позволява кодиране на допълнител-
на информация като тегло, размер, срок на 
годност и др. с помощта на приложни иден-
тификатори. GS1 България ще продължи да 
информира всички настоящи и бъдещи члено-
ве за приложението на тези стандарти.

През отчетния период бяха издадени нови 
версии на „GS1 Общо ръководство за потре-
бителя” и „Правила за определяне на глобал-
ни номера на търговските единици” със CD 
приложения. Отпечатани са 2 бр. Периодични 
бюлетина, както и брошура „Стандартите 
GS1 в здравеопазването”.

За обучение на членовете на GS1 България 
и популяризиране на системата GS1 бяха ор-
ганизирани 3 семинара, по следните теми:
• Електронен Обмен на Данни (EDI), Систе-

мата от Стандарти GS1, Глобални Номе-
ра на Локации (GLN);

Съвет GS1 България
Общо събрание 2007 г.
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• Проследяване движението на стоките. 
• Логистичен етикет, баркод GS1 - 128, 

приложни идентификатори.
Във връзка с въвеждане на EDI бяха про-

ведени две срещи на EDI потребителската 
група, на които бяха разгледани въпроси от 
общ интерес, в т.ч. за електронните фак-
тури и използването на електронен подпис.

През 2007 г. представители на GS1 Бълга-
рия взеха участие в следните форуми:
• GS1 Forum – 12 – 16 февруари. Брюксел
• Общо събрание на GS1 – 21 – 24 май, Сеул
• Регионален форум GS1 in Europe – 16 – 18 

октомври, Берлин
Съгласно целите и задачите,  GS1 Бъл-

гария ще разшири дейността си, насочена 
към задълбочаване на познанията за обхва-
та и областите на приложение на система-
та GS1. Ще бъдат организирани семинари 
по основните компоненти на системета, 
баркодове и приложението на логистични 
етикети, основни елементи в системите 
за проследяване на стоките и електронния 
обмен на данни. С цел по-високо ниво на ин-
формираност и ефективност на комуника-
циите между търговските партньори ще 
бъдат издадени информационни бюлетини 
и специализирани брошури по отделни об-
ласти на приложение на стандартите 
GS1. На събранието бяха разгледани и при-
ети промени и допълнения в Правилника за 
устройството и дейността на Съвета 
GS1 България. Тези промени имат за цел 
да се прецизират правата и задълженията 

на членовете.  Променя се периода за про-
веждането на редовните общи събрания на 
2 години.

Разгледа се и се прие бюджета за 2008- 
2009 г., както и се избраха новите членове на 
Бюрото на GS1 България. За Председател 
бе избран г-н Цветан Симеонов, Зам. предсе-
дател на БТПП и за Заместник председател 
г-жа Анита Бърканич, Административен 
директор на Метро кеш енд кери България 
ЕООД. 

Дейността на GS1 е насочена към и се ръ-
ководи от потребителите на стандарти-
те GS1, като обслужва всички фирми в т.ч. 
малките и средни предприятия. Вярваме, 
че заедно можем да повишим нивото и раз-
ширим областите на приложение на стан-
дартите GS1, за да се постигне по-голяма 
ефективност и конкурентоспособност на 
българските фирми.

Членове на Бюрото на GS1 България избрани на третото 
редовно общо събрание:

АНИТА БЪРКАНИЧ Адм. директор МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ 
ЕООД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ Управител РОЗА ИМПЕКС ООД

ЕЛЗА МАРКОВА Изп.директор БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД

НАДЕЖДА ПАНЧЕВА Управител ПРИМАВЕТ - СОФИЯ ООД

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ Управител ДАТЕКС ООД

ОГНЯН ДОНЕВ Изп. директор СОФАРМА АД

ХАРАЛАМБИ ХАРАЛАМБИЕВ Изп. директор ЛАКПРОМ АД

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ Зам. Председател БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ЧАВДАР СЕЛВЕЛИЕВ Управител МАГРЕ - ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ ЕООД
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В рамките на проведения на 17–18 ок-
томври 2007 г. в Берлин регионален форум 
GS1 в Европа, бяха организирани дискусии 
по широк кръг от теми, в които взеха 
участие все повече представители на чле-
нуващите в GS1 фирми.

Форумът се оказа много успешен, като 
се отчете присъствието на повече от 150 
участници.

Както обикновено по време на форума 
всички присъстващи имаха възможност да 
обменят опит и да дискутират въпроси, 
касаещи различни и значими европейски 
инициативи.

Дневният ред включваше разнообразни 
теми за дискусия, като по-важните точки 
бяха:
1. Какво се случва с търговията на дребно 

на европейския пазар?
2. Представяне на опаковки, пригодени за 

директно излагане на щандовете, от 
гледна точка на производителите.

3. Представяне на опаковки, пригодени за 
директно излагане на щандовете, от 
гледна точка на търговците.

4. Осигуряване наличност на продуктите 
по щандовете.

5. Внедряване на новия баркод GS1 Databar.
6. Използване на глобалните стандарти 

за електронен обмен на бизнес съоб-
щения eCom за повишаване на ефектив-
ността – най-добри практики.

7. Разработване на нови проекти.
Общ европейски подход по отношение 

на битовата електроника
Обширен обзор на европейските пазари 

направи изпълнителният директор на GS1 
Германия – Йорг Претцел.

Интересна част от анализа беше пре-
гледът на пазарното развитие на стра-
ните от Централна и Източна Европа. 
Русия, Полша, Гърция, Украйна и Чехия се 
очертават като петте с най-бързо раз-
виващи се пазари в региона. 

Отчетен е значителен ръст на тър-
говията в тези страни, като в бъдеще се 
предвижда допълнителен растеж за пери-
ода 2006-2011 г.

* CAGR – Compound Annual Growth Rate

По отношение на възможностите за 
внедряването на GS1 Databar специално 
в Германия, проведеното проучване по-
казва необходимостта от допълнителна 
подготовка за осъществяването на тази 
задача.

Резултатите сочат, че в страната 
все още липсва пълна съвместимост на 
хардуера и софтуера с новия баркод Data-
bar. Освен това нивото на информираност 

GS1 в Eвропа - 
регионален форум в Берлин
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за приложението на Databar трябва да се 
повиши, особено сред  доставчиците на 
услуги, базирани на GS1 стандартите. 
Необходимо е и провеждането на подробни 
анализи и проучвания в тази област. 

При внедряването на Databar се възпри-
емат като важни следните области на 
приложение:
• Различни видове баркодове
• Търговски единици с променливо тегло
• Съхраняване на допълнителна информа-

ция
• Много малки по размер артикули

На база на проведеното проучване и 
резултатите от него, бяха представени 
бъдещите действия, които трябва да 
предприеме GS1 Германия за успешното 
внедряване на новия баркод Databar.

На първо място трябва да се увеличи 
осведомеността за Databar. Това може да 
се осъществи чрез серии от публикации 
както в Бюлетина на GS1 Германия, така 
и в други списания; чрез директно пред-
ставяне на изложения; пускане в употреба 
на примерна пробна карта GS1 Databar; 
сътрудничество с асоциацията за авто-
матична идентификация и мобилност Гер-
мания (AIM Germany) и т.н.

Други действия, с които предстои 
да се заеме GS1 Германия са свързани с 
разработването на проучвания от екс-
пертна група по различни теми, като 
например различни видове баркодове, 
малките по размер артикули и стоките 
с променливо тегло, за които се изиск-
ва добавянето на допълнителна инфор-
мация.

Предвижда се в бъдеще един от про-
ектите, които ще се разработват да е 
Сигурност на логистиката и веригата 
за снабдяване.

Обхват: Веригите за снабдяване са 
гръбнака на европейската икономика. Те 
включват много производители, логис-
тични възли, оператори, платформи и 
контролни пунктове.

Сигурността по веригата за снаб-
дяване ще изисква разработването на  
единен подход за оценяване на риска, 
проследяване на продуктите, сигур-
ност на стокообмена между страните 
и бързата, но ефективна проверка на 
стоките и платформите. Тази програма 
е силно обвързана с Демонстративната 
програмата за единното управление на 
границите. 

Области на подобрение и демон-
страция
• Системи за оценка на риска по верига-

та за снабдяване и модели за специфич-
ните сектори, които да установяват 
слабите места и да определят подходя-
щите мерки за облекчаване на възникна-
лите проблеми

• Системи за проследяване на продукти-
те от производителя до крайния по-
требител
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Radio Frequency IDentification (RFID) в превод 
означава радиочестотна идентификация. Тех-
нологията се използва от 1940 г. и позволява 
идентификация на продукти, като включва и 
кодиране на допълнителна информация за про-
дуктите. При разчитане не е необходима пряка 
видимост на носителя на информацията. Тех-
нологията включва идентификатор, четец и 
компютърна система. Всеки идентификатор 
съдържа чип, записан с уникален номер и анте-
на. Когато  устройството, наречено четец, 
се свърже с идентификатора, изпраща радио-
честотен сигнал. Идентификаторът  връща 
сигнал с уникалния си идентификационен номер 
към четеца. А четецът изпраща този номер до 
компютърната система. 

Съществуват различни начини за свързване 
между четеца и идентификатора, но не все-
ки четец може да се свърже с всички типове 
идентификатори. Идентификаторите биват 
активни, пасивни и полупасивни. Активните 
идентификатори имат собствено вградено 
захранване, което позволява четене от по-го-
лямо разстояние. Пасивните нямат вградено 
захранване, но са по-дълготрайни и устойчиви 
на външни условия. При полупасивните иден-
тификатори има батерия, която подобрява 
дистанцията за четене. Някои типове RFID 
устройства позволяват многократен запис на 

информация, с което възможностите за тяхно-
то използване допълнително се разширяват. 
Разстоянието, от което може да бъде “проче-
тен” идентификатора зависи от много факто-
ри като честота, форма и размер на антените, 
обкръжаваща среда и др. и може да достигне до 
десетки метри при използване на активни RFID 
идентификатори. 

Основни предимства на тази технология 
са:
• информацията може да бъде ”прочетена” 

от разстояние и без пряка видимост (при 
внасянето на стоката в склада, директно 
на рафтове или поточни линии); 

• идентификаторите могат да съдържат го-
лямо количество информация;

• Сигурна и оперативно съвместима сис-
тема за предаване на информация от-
носно доставката на стоки

• Сигурност при обмена на стоки, плат-
форми и контейнери между операто-
рите (вътрешно-транспортна сигур-
ност)

• Контролни системи за стоките и паке-
тирането, включително предоставяне 
на решения за контейнерите

• Системи за гарантиране на автентич-
ността на стоките и операторите

• Модернизиране на митническите про-
цедури за по-голямо улеснение на сво-
бодното движение на хора, оператори, 
стоки и платформи

• Информация за изпратените продукти 
с цел предварителна проверка; контрол 
на съдържанието и инвентара

• Защита на инфраструктурата на ве-
ригата за снабдяване, включваща за-
силване на връзките на взаимозависи-
мостта
Резултатът от този проект ще е оси-

гуряването на ефикасна, надеждна, гъвка-
ва и сигурна мрежа на веригите за снаб-
дяване, която гарантира сигурността на 
произведените и транспортирани стоки, 
като същевременно оказва минимално вли-
яние (от гледна точка на разходи и време) 
върху търговските оператори и предпри-
ятията.

Системата от стандарти GS1
RFID идентификатори
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• могат да бъдат идентифицирани голям брой 
стоки едновременно;

• възможен е многократен запис на информа-
ция през целия жизнен цикъл на продукта;

• четенето може да се извършва без човешка 
намеса; 
EPCglobal inc е организация, финансирана 

от GS1 за развитие и разпространение на 
стандартите RFID и EPC (Electronic product 
code). Целта на EPCglobal е да повиши прозрач-
ността и ефективността по веригите на тър-
сене и предлагане и да подобри качеството 
на информация между компаниите и техните 
ключови партньори. Използването на стандар-
тизирани данни може да доведе до по-ефектив-
но търгуване, което да осигури единен език за 
бизнес комуникация. За потребителя това 
означава по-голяма достъпност до продукта 
и по-ниска цена.

ЕPCglobal  организира проекти за разпро-
странение на тези стандарти. Един от тези 
проекти е Bridge (Building Radio frequency IDen-
tification for the Global Environment). Проектът е 
подкрепян от Европейската комисия  и GS1, и 
има за цел да насърчава и масово разпростра-
нява технологиите за EPC и RFID в Европа, 
включвайки 30 организации от 12 европейски 
страни и Китай. Работи се в следните 7 клю-
чови области – борба с фалшифицирането на 
продукти, проследяване на фармацевтичните 
медикаменти, текстилна индустрия, произ-
водство на хранителни продукти, амбалажи за 
многократна употреба, услуги и маркиране на 
нехранителни стоки.

 Наскоро се създаде първия глобален сайт 
www.discoverrfid.org, с цел да информира потре-
бителите относно използването и ползата 
от RFID и EPC технологиите. Практичен и 
графично обогатен сайтът разкрива тези 
ползи по информативен, забавен и опростен 

начин, включва реални примери как RFID подоб-
рява ежедневието. Докато  RFID технологията  
продължава да се развива и да осигурява видими 
ползи за днешния свят, има хора, които не са 
запознати с начина, по който тази технология 
може да подобри живота им. Тъй като все по-
вече отрасли възприемат RFID, много е важно 
за потребителите, да разбират технологията 
и нейната полза, както и огромния потенциал 
за нови области на приложение, което може да 
направи техния живот по-безопасен, по-сигурен 
и по-лесен в бъдеще.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Управление на веригите за търсене 
и предлагане.

С помощта на RFID всяка отделна стока 
може да бъде проследена от момента на произ-
водството и до продажбата и рециклирането 
и. За целта стоката (или по-голяма опаковка 
от няколко стоки: стек, палет и др.) се маркира 
с RFID идентификатор при производството. В 
ключови точки (вход на склад, дистрибутивен 
център, вход на магазин, каса на магазин и т.н.) 
се монтират антени и четящи устройства, 
свързани към софтуер, съдържащ информация 
за стоката. Примерната схема за работа на 
такава система може да бъде следната: 
• при влизане на стоката в склада системата 

я регистрира и завежда като налична. На 
база тази информация на дисплей може да 
бъде изведено указание за оператора къде 
трябва да бъде поставена стоката; 

• при излизане на стоката от склада систе-
мата я регистрира и при намаляване под 
определен минимален запас подава сигнал; 

• въвеждането на стоката се отчита на вхо-
да на магазина; 

99
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• при извеждане от склада на магазина към 
рафтовете системата може да подаде сиг-
нал за намаляване на количествата; 

• монтираните на касите на магазина антени 
позволяват автоматично регистриране на 
продажбата и връзка с касовата система за 
автоматизиране на плащанията; 

• възможно е употребената опаковка също да 
бъде проследена преди рециклиране. 
Информацията за стоките може да бъде 

още по-прецизна при използване на т.нар. ”умни” 
рафтове, в близост до които са монтирани 
четци, следящи за движението на стоката. 
Използването на RFID осигурява точна и навре-
менна информация за стоките, водещо до:
• По-добро управление на складовите на-

личности. Анализът на получените данни 
позволява прогнозиране на използваните 
количества и контрол на зареждането на 
стоки; 

• Намаляване на липсите на стоки. Система-
та отчита всяко изваждане на стока и сиг-
нализира за намаляване под определен праг; 

• Нови възможности за маркетинг. Отчита-
нето на продажбите на стоки на определени 
клиенти дава информация за навиците за 
пазаруване, което може да бъде използвано.

Потребителско обслужване

Потребителското търсене нараства с все-
ки изминал ден. Потребителите искат стока-
та, независимо храна, дрехи или електроника, 
да бъде на разположение по всяко време и в тър-
сения цвят, размер, вкус и модел. Те очакват 
пълно обслужване и своевременна информация 
за продуктите и изискват производителите 
да носят отговорност за продуктите години 
след тяхното закупуване. Много търговци се 
опитват да подобрят целия процес на покупка 
чрез RFID. Технологията позволява на потреби-
телите да се възползват незабавно от напра-
вените промоции, както и по-лесно да заменят 
дефектен продукт. С други думи RFID прави ло-
гистиката по ефективна – за да спечелят и ком-
паниите и потребителите. Продуктите, зна-

чими за по-
требителя 
се доставят 
с по-малко 
закъснения и 
грешки. RFID 
има доста 
голям потен-

циал в търговията на дребно. През първите 25 
години от използването на баркода в Англия, 
производителите, търговците на дребно и по-
требителите са спестили 17 млрд. годишно, 
като се намаля цената за потребителите. Тър-
говец на дребно, който изпробва тази техноло-
гия , наблюдава 16% намаление на недостига на 
продукти по рафтовете.

Технология за здравословен живот

Наред с търговията на дребно, здравеопаз-
ването е една от най-обнадеждаващите об-
ласти за RFID. Болниците, фармацевтичните 
компании и козметичната индустрия са готови 
да използват тази технология по разнообраз-
ни начини. RFID може да намали медицинските 
грешки и да докаже, че медицинските продукти 
са автентични. Това позволява компаниите да 
подобрят печалбата си, като в същото време 
намаляват цените за пациентите и потре-
бителите. Докладът на Световната здравна 
организация разкрива, че всеки 10-ти пациент 
е жертва на предотвратима медицинска греш-
ка. Използването на RFID може да намали тези 
грешки. При проследяване на кръвните банки, 
пациентите се идентифицират с гривни RFID 
идентификатори, позволяващи определен 
пациент до получи правилното лечение. Иден-
тификатори могат да се използват за предот-
вратяване загубата на медицинско оборудване 
и продукти. Те имат  ключова роля при управле-
ние на доставките на медицински инструменти 
до болницата, така че да са на разположение, 
когато има нужда от тях. Чрез използването 
на RFID, фармацевтичните компании могат да 
осигурят по-бърза доставка на продуктите и 
да гарантират тяхната безопастност, пре-
дотвратявайки фалшифицирането им. 

Технология за безопасни хранителни 
продукти.

Все повече търговци и производители на 
хранителни продукти използват RFID, за да 
идентифицират и поддържат качеството на 
своите продукти.Тази технология им помага да 
гарантират, че храната е прясна, а също така 
се гарантира автентичността и произхода 
на продуктите. Прясната храна е от голямо 
значение за повечето хора, RFID следи за усло-
вията и температурата, в които се съхранява 
храната. При възникване на проблем сензорът 
на RFID идентификатора отчита промените в 
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температура-
та и компютър-
ната система 
алармира при 
отклонения от 
приемливите 
нива на темпе-
ратурата. Чрез 
използването 
на RFID се въз-
с т а н о в я в а т 
необходимите 
условия за съ-
хранение на 
храната и не-
годната се от-
странява.

Ползите от RFID не свършват с поддържане-
то на условията за съхранение, тъй като тази 
технология може да се използва и за проследява-
не на произхода на храната. Държавните служи-
тели от сектора на здравеопазването по целия 
свят подкрепят употребата на RFID при живо-
тновъдството, за да се откриват и отстраня-
ват своевременно болните животни от стадо-
то. Освен това RFID може да се използва и за га-
рантиране на автентичността на продукти, за 
които хората са склонни да плащат високи цени, 
като например скъпите сирена, френски и ита-
лиански вина и др. Чрез RFID идентификаторите 
се събира информация, отчитаща етапите и на-
чина на производство на продукта, доказвайки 
неговото качество и произход. 

Безопасност на труда

RFID се използва за повишаване безопас-
ността на работещите в опасна среда. Чрез 

внедряване на технологията могат да се из-
бегнат злополуки от използване на съоръжени-
ята от външни лица, да се осигури достъп до 
опасни съоръжения само на оторизирани лица, 
да се предотвратят кражби. В складовете 
RFID се използва, за улесняване на работници-
те и за пестене на време при подреждането на 
стоките и разпределянето им по отделните 
поръчки. Пример от практиката е как самото-
варни камиони с включена RFID разчитат тага 
на палетите и шофьорът разбира къде трябва 
да бъдат складирани те. RFID може да се из-
ползва и за наблюдение на различните видове 
доставки, да контролира дали контейнерите 
са затворени и дали се поддържа правилната 
температура. Чрез прилагане на технология-
та може значително да се опрости счетовод-
ния процес като не се налага сортирането на 
голям брой дребни артикули за изготвянето на 
каталог или извършването на инвентаризация. 
Това позволява на работниците да се съсредо-
точат в извършването на по-важни задачи и да 
увеличат продуктивността си.

Опазване на природата и животните

RFID се използва за проследяване на застра-
шените животински видове. Технологията е 
внедрена още при рециклирането и при нама-
ляване на вредните емисии. Позволява просле-
дяването на електронни отпадъци и спомага 
по различни начини за опазването на околната 
среда. 

RFID не може да премахне опасните стоки 
от пазара, но може да допринесе много за по-
вишаване на отговорността, подобряване на 
транспортната безопастност и ускоряване на 
процеса на поръчките.

Очаквани приходи от използването на RFID в различни области 
на приложение за 2008 г.

Области Приходи 
(млн.$)

Основна употреба

Финанси, Сигурност, Безопасност 1126,4 Контрол на достъпа, паспорти
Пътнически и автомобилен транс-
порт

650,7 Карти, билети, устройства, аксесоари

Животни и фермерство 90,0 Животни
Военна област 86,5 Палети, амбалажи, съоръжения и т.н.
Търговия на дребно, Потребление 86,5 Палети, каси, облекла и т.н.
Логистика, поща 38,9 Превози, товари, пощенски пратки
Здравеопазване и фармация 37,7 Лекарства, пациенти, амбалаж
Книги, библиотеки, архивиране 27,4 Книги на дребно, документи
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GS1 е водеща организация за гло-
бални стандарти в сферата на здра-
веопазването. Стандартите  GS1 са 
избрани за уникална идентификация на 
фармацевтични продукти в 56 държави 
по света. Главни регулаторни органи, 
включително тези в САЩ, Япония и 
Обединеното кралство са препоръчали 
приложението им. 

Стандартите GS1 подобряват си-
гурността на пациентите и намаляват 
разходите по веригата на снабдяване 
в здравеопазването. Автоматичната 
идентификация на продуктите, неза-
висимо къде се намират по веригата 
на снабдяване и пълното проследяване 
осигуряват безопасност и сигурност. 
Предоставя се по-голяма прозрачност, 
точност и бързина в полза на всички 
заинтересовани страни.

Предотвратяването на медицински 
грешки и борбата с фалшифицирането 
на продукти са първостепенни пробле-
ми, пред които е изправен секторът 
здравеопазване – стандартите GS1 
спомагат за разрешаването на тези 
въпроси.

Технологиите за автоматична иден-
тификация, включващи кодиране с бар-
код и RFID, се възприемат като мощни 
средства в борбата срещу фалшифи-
кацията на лекарства и медицинските 
грешки.

Международната работна група по 
здравеопазване GS1 HUG е създадена 
като доброволна група от международ-
ни специалисти, обединени от идеята 
да разработват и внедряват глобални 
стандарти за автоматична идентифи-
кация, специално за нуждите на здраве-
опазването.

Факти и цифри

• Годишно в една болница се допускат 
9,500 фармацевтични грешки, които 
могат да причинят вреда на пациен-
тите.

• Световната здравна организация 
определи, че 10% от всички лекарства 
в световен мащаб се фалшифицират. 

• Над 20 млн. души в САЩ са взимали 
лекарство, което впоследствие е из-
теглено от пазара.

• Разходите в здравеопазването въз-
лизат на повече от 8.5% от БВП в ЕС 

Стандартите GS1 
в здравеопазването
Правила за определяне на ГНТЕ
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и биха могли да достигнат 16% до 
2020 г., поради напредъка в медици-
ната и застаряването на населени-
ето. 
Глобалните стандарти за авто-

матична идентификация в здравеопаз-
ването ще повишат безопасността 
на пациентите и цялостната ефикас-
ност по веригата на снабдяване. GS1 
и всички ангажирани страни в здраве-
опазването (Healthcare user community) 
ще съдействат за разработването и 
внедряването на отворени и неутрални 
стандарти.

Автоматичната идентификация и 
връзката между пациенти, продукти, 
медицински персонал и локации ще:
• доведе до намаляване на грешки и 

прилагане на стратегията: точния 
консуматив и доза да се дават на 
точния пациент, в точното време и 
на точното място,

• осигури ефективно и своевременно 
изтегляне на негодни продукти, чрез 
тяхното проследяване по веригата,

• подобри управлението на запасите и 
на отпадъчните материали (manage 
waste),

• ограничи фалшификацията чрез га-
рантиране автентичността на про-
дуктите,

• повиши ефикасността по веригата 
на снабдяване и така ще доведе до 
намаляване на разходите.

2007/2008: ОБЕЩАВАЩА ГОДИНА 
ЗА ГЛОБАЛНИТЕ СТАНДАРТИ GS1 В 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Двете съществуващи работни групи 
в GS1 (Международна работна група по 
здравеопазване GS1 HUG и the EPCglobal 

Healthcare & Life Sciences Industry Action 
Group) се договориха да обединят уси-
лията си и да създадат една обща гру-
па GS1 Healthcare. Това означава една 
визия и една програма за действие.

В тази обединена група ще се вклю-
чат и потребителите на тези стан-
дарти и в същото време тя ще бъде 
източник на информация, с когото да 
работят регулаторните органи и асо-
циации. 

GS1 и потребителската общност ще 
продължат усилията си за насърчаване 
възприемането и внедряването на сис-
темата от стандарти GS1 в здравео-
пазването. Целта е да се ангажират 
повече от заинтересованите страни 
по веригата на снабдяване, по-специ-
ално да се привлекат болниците и фар-
мацевтите и да се поддържа глобална 
хармонизация с местните регулаторни 
органи и асоциации. 

EPCglobal ще продължи да работи 
усилено в областта на здравеопазва-
нето, да се занимава със специфичните 
нужди от RFID, включително стандар-
тите за радиочестоти при маркиране 
на ниво единица, сериализация, деак-
тивиране на таговете и сигурност на 
мрежата.

Работният екип, занимаващ се с про-
следяването, допълнително ще развие 
стратегия за разрешаване на пробле-
мите с медицинските продукти чрез 
проследяване, основана на глобалния 
стандарт за проследяванe GS1 и отго-
варяща на променящите се регулатор-
ни изисквания. 

В здравеопазването продължава да 
се среща неефективност по веригата 
на снабдяване, дължаща се на неправил-
ни данни за продукта и неразпростра-
нението на информацията сред всички 
търговски партньори. Тези грешки не 
само повишават разходите, но и за-
страшават безопасността на пациен-
тите.
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В световен мащаб се разработват 
разнообразни проекти за медицински 
каталози, но няма нито един глобален 
каталог. Ето защо работната група 
реши да формира два екипа за Синхро-
низация на данните (Data Synchronisat-
ion) и за Класификация на продуктите 
(Product Classification) за разработване 
на глобални стандарти. Целта е да се 
пренасочат и използват съществува-
щата инфраструктура и процесите на 
Глобалната мрежа за синхронизация на 
данните (GDSN). 

Всичко това ще бъде постигнато от 
обединената работна група, GS1 Heal-
thcare, която може да бъде определена 
като:
• група, за чието развитие потреби-

телите да допринасят и да следват 
нейните препоръки,

• единен източник за регулаторните 
органи и асоциации, с който да рабо-
тят.
Глобалните стандарти в здравеопаз-

ването са ключът към идентификация-
та, определянето на автентичността 
и проследяването на медицинската 
апаратура по целия свят.

Поради глобалния характер на този 
отрасъл в днешно време и предвид 
опасността от медицински грешки и 
фалшифициране, решенията на ниво 
отделни държави не могат да бъдат 
нито задоволителни, нито ефективни.

Глобалните стандарти за приложе-
ние на автоматичната идентификация 
и обхващане на данни (Automatic Identif-
ication and Data Capture) ще станат до-
стъпни през 2008. 

Правилата за определяне на Гло-
бални номера на търговски единици 
(ГНТЕ) в здравеопазването са вече 

ратифицирани. Това е първото важно 
събитие при определяне приложение-
то на стандартите за автоматична 
идентификация и обхващане на данни в 
тази сфера.

Отчита се необходимостта от де-
финиране на правила за определяне на 
ГНТЕ, които да са специално адаптира-
ни към спецификите на сектора здра-
веопазване.Те са създадени на базата 
на вече съществуващите правила за 
определяне на ГНТЕ и се основават на 
бизнес изисквания, дефинирани от за-
интересованите страни в глобалната 
верига на снабдяване.

Изисквания към данните 
в здравеопазването

1. Глобален номер на търговска 
единица (ГНТЕ)
С присъединяването си към нацио-

налната организация, член на GS1, фир-
мата получава GS1 фирмен префикс, 
който й дава възможност да генерира 
глобални номера на търговски единици 
(ГНТЕ) и осигурява достъп до стандар-
тите GS1. Системата GS1 е проекти-
рана така, че да бъде приложима във 
всички отрасли и области на публичния 
сектор.

Някои регулаторни органи, според 
тяхната юрисдикция, поставят локал-
ни изисквания за задължително използ-
ване на ГНТЕ.

Атрибутите като партиден номер, 
срок на годност, сериен номер и др. 
носят допълнителна информация за 
продукта, когато са комбинирани с 
ГНТЕ. Тези атрибути могат да се ком-
бинират в един GS1 баркод символ чрез 
използването на приложни идентифи-
катори. В системата GS1 следните 
атрибути могат да се използват само 
в комбинация с ГНТЕ:

1.1. Партиден номер
Партидният номер (приложен 

идентификатор (10)) се поставя при 
производството, като се използва 
продуктов партиден номер, машинен 
номер, времеви или вътрешно продук-
тов код и др. Той се състои от цифри 
и букви и е с променлива дължина до 
20 знака.
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GS1 Китай подписа споразумение с 
Пекинската администрация за индус-
трия и търговия и Пекинската служба 
за надзор на безопасността на хра-
ните за разработване на система за 
проследяване на хранитлните стоки 
по време на Олимпийските игри през 
2008 г. с цел безопасност. GS1 барко-
дове ще се използват при проследява-
нето на широка гама от хранителни 
продукти от техния източник.

Системата за проследяване по 
време на Олимпийските игри ще се 
прилага в хранителната идустрия, 
по-конкретно добитък, птичи и риб-
ни продукти, плодове и зеленчуци, 
пакетирани стоки и др. Прилагането 

на системата GS1 за проследяване 
на хранителните продукти чрез бар-
кодове не само ще помогне да се ре-
ализира обмен на информация между 
отделните участници във веригата, 
но ще постави и стабилни основи за 
насърчаване развитието на проследя-
ване безопасността на храните в по-
широк аспект. GS1 Китай ще участва 
в изготвянето на стандартите за 
Олимпийската система за проследя-
ване безопасността на хранителните 
продукти и ще предлага техническа 
подкрепа относно идентификацията 
на артикулите и маркирането с бар-
кодове на стоките за широко потреб-
ление.

Системата GS1 на Олимпийските игри 
през 2008 г.

Новини

1.2. Срок на годност
Срокът на годност (приложен иден-

тификатор (17)) указва датата на 
изтичане на годността или макси-
малната трайност на продукта и по-
казва ограничението за консумация или 
употреба на даден продукт след тази 
дата (при фармацевтичните продукти, 
той ще показва възможността за въз-
никване на косвен риск за здравето, 
поради неефективността на продукта 
след посочената дата).

2. Сериен номер
Серийният номер (приложен иденти-

фикатор (21)) най-често се използва за 
медицинска апаратура, която трябва 
да бъде проследявана индивидуално.

Като цяло, правилата за определяне 
на ГНТЕ в здравеопазването съответ-
стват на правилата в търговията. 
Спецификата в сферата на здравео-
пазването засяга фармацевтичните 
продукти на свободна продажба и тези 

с рецепта, медицинската апаратура и 
други. 

Утвърждаването на правилата за 
определяне на ГНТЕ в здравеопазва-
нето е важна стъпка при определяне 
стандартите за приложение на авто-
матичната идентификация и обхваща-
не на данни в този сектор. Това по-
твърждава ангажимента на GS1 HUG 
да осигури стандарт, предназначен за 
глобална хармонизация, с цел подобря-
ване безопасността на пациентите и 
намаляване на медицинските грешки. 
GS1 HUG се придържа към глобалния 
подход при разработването и внед-
ряването на глобални стандарти за 
автоматична идентификация на про-
дуктите в здравеопазването. Систе-
мата от стандарти GS1 е в състояние 
да отговори на специфичните нужди на 
сектора. Ето защо GS1 HUG силно пре-
поръчва използването на тази система 
и по-специално употребата на ГНТЕ.
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GS1 България организира обучение през 
цялата година. Като член на GS1 България 
вашата фирма ще бъде канена да участва 
в семинари, форуми, работни групи, екс-
пертни срещи, касаещи  системата от 
стандарти GS1. Целта на тези мероприя-
тия е да се открият нови възможности за 
бизнес и да се обогати опита в сферата 
на ефиктивното управление и движение-
то на стоките по веригите на търсене 
и предлагане. Ще получите информация 
за новите въведения и приложения на 
системата от стандарти GS1, за да по-
добрите комуникацията си с партньори и 
да обслужите потребителите по-бързо и 
по-качествено.

През 2008 GS1 България  ще организира 
семинари по приложението на стандарти-
те GS1 за:
• Идентификация на търговски и логис-

тични единици (GTIN, SSCC), локации 
(GLN);

• Логистичен етикет;
• GS1 баркодове. Новият баркод DataBar. 

Технически характеристики и предим-
ства;

• Електронен код на продуктите (Electro-
nic Product Code – EPC) – Въведение;

• Глобална синхронизация на данните (Glo-
bal Data Synchronisation – GDS), техноло-
гия и организация на Глобалната мрежа 
за синхронизация на данните (GDSN).

• TRACEABILITY – Проследяване движение-
то на стоките.

• Електронен обмен на данни (EDI) с при-
ложение на стандарта EANCOM – пред-
имства, синтаксис и съобщения. 
Очакваме всички членове да вземат 

участие в нашите мероприятия и да осъ-
ществим връзка относно предложения и 
бизнес възможности. Датите за семина-
ри ще бъдат публикувани в официалния ни 
сайт www.gs1bg.org и допълнително ще 
бъдат изпратени покани.

Предстоящи семинари 
на GS1 България

Мишел Дане, Генералният секретар на 
СМО и Мигел Лопера, Изпълнителен ди-
ректор на GS1, подписаха Меморандум за 
сътрудничество в Брюксел на 20 ноември 
2007г. Целта е да се подготви рамката за 
бъдеща съвместна дейност.

Идентификационните номера на GS1 мо-
гат да се използват от СМО за управление 
на стоките и амбалажа и съгласуването на 
данните. Тези стандарти ще подкрепят 
усилията на СМО да повиши сигурността 
на търговията по верига на предлагане, да 
предпази обществото, да улесни между-
народната търговия и да увеличи ефикас-
ността и предсказуемостта на митничес-
ките процедури по националните граници.

Двете организации се съгласиха да си 
съдействат и да обменят системно ин-
формация по въпроси, свързани с назнача-
ване на контактни лица за улесняване на 
ефективното сътрудничество помежду им, 
взаимни покани за събития от общ интерес, 
съвместно обучение, обмен на експерти и 
подкрепа на инициативи за хармонизиране 
на стандартите в митническия сектор.

GS1 ще подпомага СМО в разработване-
то на стандарти за веригата на снабдява-
не, които да отговарят на изискванията на 
митническата общност, докато СМО ще 
участва в същинските дейности по разра-
ботването на стандартите за митническия 
сектор, понастоящем извършвани от GS1.

Световната митническа организация 
и GS1 подписаха меморандум 
за сътрудничество
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КАКВО НАЛОЖИ ПОЯВАТА НА EDICOMM?

Бързото развитие и динамично променя-
щата се бизнес среда през втората полови-
на на миналия век поставиха изключителни 
предизвикателства пред търговските и 
логистични вериги. 

Международната търговия и изисквани-
ята за бързина и прецизност при предава-
нето на данните, налага взаимодействие 
между различните информационни системи. 
Нарастващите  изисквания по отношение 
на точна информация за продажбите и скла-
довите наличности, променящото се потре-
бителското търсене и появата на нови ка-
нали за дистрибуция изискват непрестанен 
обмен на съгласувани данни. По-големите 
изисквания за контрол при дистрибуция, из-
ключителното значение на фактора време 
при доствките и реализацията, пораждат 
спешна нужда от подобряване на бизнес вза-
имоотношенията.

С развитието и навлизането на България 
в международния търговски обмен и най-вече 
поради навлизането на чужди фирми на бъл-
гарския пазар, необходимостта от прилага-
не на световните стандарти и информаци-
онни решения на GS1 стана наложителна. С 
влизането на България в ЕС тази тенденция 
набира скорост и вече не е възможно избяг-
ването или заобикалянето на проблема.

Кои според нас са основните причини за 
безапелационното налагане на GS1 стан-

дартите на всички участници в търговкия 
процес в България?
• новите технологии и глобализацията на 

търговията предоставят уникална възмож-
ност за повишаване на ефективността по 
веригата на търсене и предлагане. Поради 
тази причина изграждането на една гло-
бална, отворена, многоотраслова система 
винаги е била поставяна като изискване от 
лидерите в световния бизнес. 

• проследяемостта и безопасността на 
хранителните продукти се превърна в 
основно изискване на ЕС, което налага 
производителите и търговците на хра-
нителни продукти да въвеждат системи 
за контрол HACCP. ЕС въведе регламент 
178/2002 /Regulation/, влязъл в сила от 1 
януари 2005 г, който поставя изискването 
за проследяемост на хранителните про-
дукти и стоки. 

Доставчици на услуги и 
продукти, базирани на 
стандартите GS1
Представяме Ви: фирма СТЕП-СОФТ ООД

ЕdiComm - незаменим инструмент 
в търговския процес!
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КАКВО Е EDICOMM?

СТЕП-СОФТ ООД е водеща българска ком-
пания в проектирането на търговски и счето-
воден софтуер, с над 700 успешни внедрявания 
на национални, информационни проекти и 
автоматизирани системи за управление на 
бизнеса в множество малки, средни и големи 
фирми. В последните две години фирмата 
отчита 200% кумулативен растеж на  про-
дажбите си.

Ние изповядваме две основни общочовешки 
ценности, а именно:

Отговорност и съпричастност към про-
блемите на клиентите. Съобразявайки се с 
изброените причини за навлизането на GS1 
стандартите  в България, както и с глобали-
зацията на търговските дейности и в пълен 
унисон с ценностната си система СТЕП-
СОФТ разработи за своите клиенти новата 
продуктова линия. 

EdiComm

Електронният обмен на данни (EDI) включ-
ва обмен на структурирани данни съгласно 
утвърден стандарт на съобщения по елек-
тронен път. EDI предоставя на търговските 
партньори ефективно средство за осъщест-
вяване на бизнеса, предназначено за автома-
тично предаване на търговски данни от едно 
компютърно приложение на друго с минимал-
на намеса на човека. Този обмен се отнася за 
търговските транзакции с техните комерси-
ални, логистични и финансови операции.

EdiComm позволява електронен обмен на 
търговски данни, като се използват стан-
дартите на GS1. Най-общо продуктите 
на СТЕП-СОФТ се разделят на две основни 
групи – Branch edition и Professional edition. В 
първата група попадат продуктите с огра-
ничена сфера на приложение. Това са софту-
ерни програми разработени за решаване на 
конкретен проблем и те нямат амбицията 
да отговорят изцяло на информационните 
нужди и специфики на дадена фирма. Об-
ратно, когато софтуерното приложение се 
проектира така, че да обхване максимално 
дейността на една фирма и да отразява 
специфичното ноу-хау на нейната дейност, 
говорим за ERP S-Office или за продукт от 
клас Professional edition.

EdiComm са софтуерени продукти базира-
ни върху Windows платформа. Продуктовата 

линия EdiComm е разработена и в двете 
основни групи. В категорията Branch edition 
попадат продуктите:
• EdiCommLite е продукт, който позволява 

да се изгради връзка между съществува-
ща ERP система във фирмата и средата 
за обмен на електронни съобщения със 
търговските партньори на фирмата, 
отчитайки специфичните изисквания на 
търговските вериги (Метро, Била, Фан-
тастико, Практикер и други включени в 
глаблния EDI проект).

• EdiCommStandard е пълноценна търгов-
ска система за малки и средни фирми, 
позволяваща им да управляват търговски 
и складови обекти. EdiCommStandard обхва-
ща широк спектър от процеси и спомага 
за бързото извършване на процедурите 
с клиенти и доставчици, както и следене 
на задълженията. Продуктът има за цел 
максимално улеснение чрез удобния си ин-
терфейс за въвеждане документи, специа-
лизираната машина за търсене на стоки 
или документи  за всеки конкретен случай, 
възможностите за създаване на докумен-
ти от справки, справки от документи и 
връзката си с други системи например MS 
Excel. EdiComm позволява едновременното 
въвеждане на няколко документа и раз-
глеждане на няколко справки.
ERP S-Office Professional edition, от друга 

страна, съдържа в себе си възможностите на 
EdiComm, но позволява и отразяване на специ-
фиката на конкретната търговска дейност. 
Осланяйки се на своята философия за „управ-
ление на бизнеса и създаване на добавена 
стойност за клиента”, решенията базирани 
на ERP S-Office следват една отговорна про-
цедура по анализ, внедряване, оптимизация и 
обучение на служителите – стъпки, гаранти-
ращи пълно адаптиране на информационната 
система.

За прилагането на EDI са необходими 
три основни технически компоненти: 
1) Стандарти: GS1 стандартите определят 

структурата на съобщенията и формата 
на данните. 

2) Софтуер: за генериране и обработка на съ-
общенията. 

3) Комуникации:  преносна среда за съобщени-
ята между търговските партньори. 
EdiComm е възможна алтернатива за ком-

понента софтуер, обуславящ  прилагането 
на EDI.



18 19

EDI включва 5 основни процеса:
• извличане на данните от компютърната 

система; 
• преобразуване на данните в подходящ за 

пренасяне формат; 
• пренасяне на съобщението; 
• преобразуване/интерпретиране на съоб-

щението в приемащата страна; 
• зареждане на данните в съответна про-

грама на приемащия компютър. 
За да обясним възможностите на софту-

ерния пакет EDIComm ще анализираме всеки 
един от тези процеси:

1.Подготовката на EDI съобщение обикно-
венно се извършва от компютърната систе-
ма на клиента. У нас това най-често са компю-
търните системи на Метро, Била, Практикер 
и т.н. В този процес EDIComm не участва.

2.За преобразуването на данните в подхо-
дящ за пренасяне формат се отнася същото 
както в горната точка, т.е. извършва се от 
компютърната система на клиента.

3.За първи път EDIComm се включва в проце-
са на пренасяне на съобщението. Към момен-
та подготвените съобщениия за поръчки се 
публикуват на определена страница в Интер-
нет (в зависимост от избрания доставчик на 
услугата) и там доставчикът може да ги пре-
глежда и евентуално отпечатва и преписва в 
собствената си компютърна система.

С това се губят основните преимущества 
на EDI. По този начин:
• се губи време до получаването на инфор-

мацията във компютърната система на 
доставчика,

• въвеждат се повторно данните, най-често 
с човешка намеса и оттам се увеличава ве-
роятността за грешки,

• губят се предимствата на автоматично-
то пренасяне на данните.
С EDIComm всички тези проблеми се избяг-

ват, защото EDIComm е продукт, работещ 
на компютрите на доставчика, който има 
грижата да приема EDI съобщенията изпра-
тени до него и да ги записва в удобен за ком-
пютърна употреба вид.

4. Основно преимущество на EDIComm е 
функционалността, позволяваща получените 
съобщения да се преобразуват в „понятна” за 
приемащата страна форма. Това се отнася 
дори за случаите, в кoито доставчикът из-
ползва своя ERP система и EDICommLite му 
служи само за преобразуване на получените 
съобщения до приемлива за системата ин-

терпретация. В преобразуването се включва:
• преобразуване на данните в импортен фор-

мат познат на приемащата страна,
• преобразуване на кодовете на стоките в 

такива използвани от компютърната сис-
тема на доставчика.,

• поддържане на отношение 1:n към стоки-
те, които се визират в съобщението и 
стоковата номенклатура на доставчика.
5. Зареждането на данните в програмата 

на приемащия компютър в случая с EDIComm 
има два аспекта:
• В случай, че EDIComm се използва като сис-

тема за управление на търговските проце-
си, с приемането на данните от Интернет 
процесът завършва, т.е. те са достъпни за 
по-нататъшна обработка.

• В случай, че доставчикът използва други 
компютърни системи за управление, EDI-
Comm позволява подготовката на импор-
тен формат в тях, което прави процеса на 
приемането им автоматичен и прозрачен 
за тези системи.

КАКВО ДАВАТ EDICOMM И S-OFFICE?

EDIComm позволява на потребителите да 
импортират и експортират директно про-
зрачно данни от/към големите търговски ве-
риги в България. Продуктът успешно допълва 
посочените решения, като запълва празнина-
та между вътрешнофирмената ERP система 
и системите на контрагента. Разбира се ERP 
S-Office може успешно да обхване цялостната 
дейност на фирмата.

Когато казваме, че допълва продуктите 
за електронен обмен на данни, предлагани на 
пазара, имаме предвид основно две функции на 
EDIComm:
• Функционалност, позволяваща създаване 

на пакетажни единици на веригата (Метро 
единици, продажни комплекти и т.н.) и под-
дръжката на съответните GS1 кодове.

• Поддръжката GLN номер за идентифика-
ция на всеки контрагент.

• Възможност за автоматично иницииране на 
импорт/експорт на данни към контрагента.

• Възможност за импорт на данни от друга 
ERP система при съгласуване на номенкла-
турите и формата на данните, като се 
създаде „речник” за съответствие между 
използваните във вътрешната система 
документи и стандартизираните докумен-
ти за EDI.
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КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА 
ЗАРАБОТИМ С EDICOMM?

Преди да се започне работа с тази функ-
ционалност е необходимо да са изпълнени 
следните изисквания:

1. Комуникационни настройки
При въвеждане на системата първо тряб-

ва да се извършат някои комуникационни 
настройки. Те ще позволят EDIComm да се 
свързва с посочения сървър и да изпраща и 
приема подготвените документи в EDI Сре-
дата.  Едва след правилното попълване на 
тези данни може да се пристъпи към реална 
комуникация. Извършват се в меню Админис-
трация -> Обща конфигурация -> FTP, къде-
то се указват настройките за използвания 
FTP сървър (стандартно е mail.stepsoft.bg).

2. Настройка на номенклатура „Стоки”
Настройката на номенклатура се опре-

деля спрямо договореното със съответ-
ната  търговската верига и собствената 
стокова номенклатура. Разглеждаме след-
ните случаи:
• Ако договора с търговската верига е 

сключен така, че анонсираните продукти 
съвпадат с продуктовата листа, догово-
рена с веригата.  В този случай в полето 
„Баркод” се попълва информация за GS1 
кода и съответно той се ползва за иден-
тифициране на артикула.

• Ако договора с търговската верига е 
сключен така, че няколко артикула от 
номенклатурата съответстват на 
един анонсиран в продуктовата листа с 
търговската верига (най-често това се 
случва, когато разликата в артикулите е 
минорна и цената е една и съща – напри-
мер цвят на химикалка). В този случай в 
номенклатурата се въвеждат нови арти-
кули, които отговарят на продуктовата 

листа, договорена с веригата и които 
ще бъдат „произведени” на базата на 
артикулите ползвани от EdiComm.  Това 
може да бъде реализирано по два начина 
от EdiComm: 1) „производството” се из-
вършва директно в документа „Поръчка” 
или 2) „производството” се извършва с 
отделен документ (напр.”Протокол за 
преокомплектоване”). Решението зависи 
от търговската политика на фирмата и 
от физическата организация на процеса.

• Ако договорът е сключен така (или има 
няколко договора), че няколко стоки анон-
сирани на веригата отговарят на една 
стока от номенклатурата на фирмата. 
В този случай базата данни на артикули-
те се реструктурира по такъв начин, че 
за всеки артикул да бъде указан съответ-
ния GS1. 
3. Настройки в номенклатура „Фирмени 

данни”  - В номенклатура Фирмени данни, на 
„Допълнителни данни” се попълва GLN номер 
на контрагента.

4. Настройки за импорт/експорт от 
други ERP системи  - за целта могат да се 
използват два подхода: 1) с импортен файл 
в необходимата структура за S-Office, като 
при импорта се извършват възможните 
прекодирания на типове документи, стоки и 
т.н.. 2) с общи данни за двете системи – S-
Office работи основно с MS SQL база данни и 
това позволява с много от съществуващи-
те продукти да се изгради обща база данни, 
така че въвеждането на данни в едната сис-
тема да се отрази в другата.

КАК СЕ РАБОТИ С EDICOMM?

В EdiComm е обособена операцията “ПРО-
ДАЖБИ ВЕРИГИ” като част от процеса на 
продажбите. Поради спецификата на вза-
имоотношенията се описва със специални 
документи. В случая се използват 6 доку-
мента.

Продажбата EDI започва със създаване 
на “Поръчка EDI на клиента (ПКE)” на база 
импорт на EDI заявка. При необходимост 
стоките могат да бъдат пакетирани, като 
това се отчита с документ “Протокол 
за пакетиране EDI (ППЕ)”, който намалява 
наличността на вложените при пакетира-
нето стоки и материали и увеличава налич-
ността на получените след пакетирането 
продукти (изделия). Документът “Стокова 
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разписка EDI (СРЕ)” наследява документа 
ПКЕ и е документът, който изписва стоки-
те. Документът “Фактура за продажба EDI 
(ФЕ)” наследява документа СРЕ и формира 
задължение на клиента.

Плащанията се отразяват с документи 
“приходен касов ордер (ПКО)” при плащане в 
брой или “Приход по банков път (ПБ)” . Тези 
документи наследяват ФЕ.

Същественото при работата с EDICo-
mm е възможността изпращаните към по-
требителя му съобщения от EDI средата да 
бъдат преобразувани автоматично във фор-
мат на документ от EDIComm. Това става 
по следния начин:
• Отваря се дейност „Продажби – търгов-

ски вериги” -> „Пощенска папка FTP” или 
меню  Файл -> „Пощенска папка FTP” и 
се въвежда паролата предоставена от 
СТЕП-СОФТ.

• След правилното въвеждане на парола на 
екрана се визуализира списъка с поръчки 
(фиг.1). 

Фиг. 1 – Пощенска кутия на ECOD абонат

• За да бъде импорти-
рано съобщението, потре-
бителят трябва да маркира 
съответния файл и с бутон 
„Импорт на документ” да 
стартира операцията. След 
прочитане на файла на екрана 
се визуализира неговото съ-
държание за предварителен 
преглед (фиг.2). Ако поръчка-
та е коректна и трябва да 
бъде импортирана в S-Office 
се натиска бутон „Импорт”. 
Ако документът не е корек-
тен или по друга причина не 
трябва да се импортира в 
системата, може да се на-
тисне бутон „Отказ”.

Фиг.2 – Предварителен преглед на поръчка получена от 

ECOD абонат

• При импортирането на документа в 
програмата се попълват автоматично 
всички данни, които са необходими за из-
пълнението на самата поръчка,напр. дата 
за доставка, място на доставка, номер и 
дата на поръчка и други. Автоматично се 
зареждат и предварително зададените 
ценови условия за всеки контрагент. След 
последен преглед за коректността на 
данните потребителя трябва да натисне 
бутон „запис”, при което документа се 
отразява в базата данни на S-Office.

• Ако някои редове от заявката не могат 
да бъдат обработени коректно по някаква 
причина (напр. невалиден или неизвестен 
EAN или GLN кодове), то тези редове са 
оцветени в червено. В този документ се 
посочва клиента (обекта на търговската 
верига) и се записват стоките, които са 
поръчани от него по EDI-заявката от по-
щенската кутия, като при необходимост 
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могат да бъдат направени корекции в ко-
личествата или заявените стоки. Има за 
цел да отрази последващо изпълнение на 
заявка от клиент, съобразно изисквания-
та и договорните отношения с клиента.
След създаване на поръчката и при изпълне-

ние на самата поръчка на нейна база се издава 
документ „Стокова разписка EDI”. Създаването 
е автоматично. След създаването на документ 
„Стокова разписка EDI” тя може да бъде авто-
матично изпратена към съответната верига 
като се използва бутона „Импорт” -> „Експорт 
ECOD” от екрана на самия документ (фиг.3). 
При успешно изпращане системата уведомява, 
че данните са записани и работата със S-Office 
може да продължи по стандартния начин.

Фиг. 3 – Изпращане на данни към ECOD абонат

КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ 
ПРИТЕЖАВА EDICOMM?

Цени и отстъпки

EDI Comm позволява поддържането на раз-
лични ценови групи (цени на едро, на дребно, до-
ставна и т.н.), както и индивидуални клиент-
ски ценови листи (цена за Метро, цена за Била 
и т.н.). Системата позволява тези цени да се 
появяват автоматично в съответните доку-
менти, при изпълнение на определени условия.

Цени и ценови групи в EDI Comm

Уникална разработка в S-Office е изключително 
гъвкавата система за задаване на автоматични 
отстъпки, на базата на определени критерии 
и комбинацията между тях - отстъпки за тип 

контрагент, за конкретен клиент, за стокова 
група или за конкретна стока, при закупуване на 
определено количество или достигане на опреде-
лен оборот, за период, ден и час от седмицата.

Контрагенти

В номенклатурата на фирмените контр-
агенти се съдържа информация за всички 
субекти, с които фирмата поддържа бизнес 
взаимоотношения. Достъпни за въвеждане 
са следните параметри на фирмите:
• Име и адрес на данъчна регистрация;
• Допълнителни адреси за доставка и контакти;
• Тип на контрагента – доставчик, клиент, 

дистрибутор, склад;
• Начин на плащане, кредитен лимит;

Богата и разнообразна информация за контрагентите 

– данъчен адрес, адрес за доставка и адрес за контакти, 

тип на контрагента, телефон, E-mail, множество банкови 

и ДДС сметки, подробна информация за представителите 

на фирмата.

Стоки и групи стоки

Без ограничение за броя вложени групи и 
местата на артикулите в йерархичното дър-
во. Класификацията на  артикулите включва 
име на артикула, уникален номенклатурен 
код, втори артикулен код (код на доставчик, 
каталожен номер) и основна мерна единица.

Към тези основни признаци могат да се 
използват и други допълнителни парамет-
ри като:
• Баркод (GS1) – за работа с четящо 

устройство;
• Съответствие между продуктите и 

единиците, които се предлагат от съ-
ответната верига с продуктите и еди-
ниците на доставчика;

• Допълнителен класификатор на арти-
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кула, противоречащ на йерархичното 
групиране за маркетингови анализи;

• Информация за цени – информация за 
въведените цени на артикула по цено-
ви групи (цена на едро; цена на дребно; 
цена за Метро, доставна цена);

• Информация за наличности – информа-
ция за наличността на дадения артикул 
(складова, фактурна, консигнационна);

• Минимален запас - минимална налич-
ност от даден артикул. Системата 
следи за изчерпването на наличността 
на този артикул и може да предупреди 
или да забрани продажбата му;

• Възможност за задаване на обем и тег-
ло на артикулите за съобразяване на 
транспорта.

Гъвкава номенклатура на стоките и услугите с 

неограничено ниво на йерархия на групите.

Системата улеснява значително рабо-
тата на потребителя, като му предоста-
вя уникалната възможност лесно да въвеж-
да документи, посредством универсалния 
инструмент за търсене в номенклатура 
“Стоки”.

Потребителят има възможност да тър-
си необходимите му артикули, да провери, 
наличността и цената им и лесно да ги въ-
веде в документа. В допълнение на това към 
всеки тип документ има прикрепени опре-
делен набор от справки, които дават на 
работещия с програмата on-line информация 
за контрагента (адресни данни, баланс на 
контрагента, депозит, кредитен лимит), за 
валутните курсове за деня; за издадените 
документи на този контрагент или други 
контекстно ориентирани за случая данни.

Пакетажни единици

EDIComm разпознава артикулите, които 
са групови за контрагента и предлага тях-
ното пакетиране със специален документ 
за пакетиране, при който няколко артику-
ла се превръщат в една продажна единица. 
При анализа на артикулите, подлежащи 
на пакетаж, автоматично се изчисляват 
неизпълнените заявки на всяка верига и се 
предлагат за пакетиране толкова продук-
та, колкото трябват. Изключителното 
удобство в случая е възможността да се 
продават едновременно и пакетирани еди-
ници и стандартните продажни единици на 
доставчика. 

EDICOMM И ЦИФРОВИЯТ СЕРТИФИКАТ

Цифровия сертификат, така наречения 
електронен подпис, се използва като сред-
ство за автентификация на документа и 
успешно замества саморъчния подпис върху 
документите. В българското законодател-
ство, както и в повечето европейски стра-
ни, „електронно подписаните документи”, 
т.е. електронни съобщения съчетани с циф-
ров сертификат имат еднаква юридическа 
тежест с подписания хартиен документ.

S-Office и съответно EDIComm предлагат 
вградена технология за използване на циф-
рови сертификати при изпращане на данни. 
Това позволява  електронният обмен на дан-
ни EDI да ползва тази технология и докол-
кото има законови изисквания – да подписва 
изпратените данъчни документи като 
фактури и кредитни и дебитни известия. 
Разбира се, възможно е да се подписват и 
всички документи издавани и изпращани от 
EDIComm, ако съществува такава уговорка 
и практика между контрагентите.
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