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GS1 България

а администрира и популяризира използва-
нето на Системата от стандарти GS1 за 
нуждите и по-ефективното функциониране на 
производството, търговията на едро и дреб-
но 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 при-

ложението на всички стандарти на Система-
та GS1;
а Предоставя информация по електронен 

обмен на данни (EDI) базиран на стандарта  
EANCOM;
а Посредничи при внедряване на електро-

нен код на продуктите EPC и извършва абона-
мент;
а Поддържа регистър на членовете в ин-

тернет и актуализация на данните в глобал-
ния регистър GEPIR

Цели и задачи
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GS1 е водеща международна орга-
низация, която разработва и внедрява 
глобални стандарти и решения, с цел по-
вишаване на ефективността и прозрач-
ността по веригите за търсене и пред-
лагане в различните отрасли по света.

Разполага с 30 годишен опит в разра-
ботването и поддръжката на глобални 
стандарти и технологии  за управление.

GS1 е неутрална, с нестопанска цел  
организация за стандарти (и свързани-
те с тях услуги). 

GS1 предлага богат асортимент от 
продукти, приложения и услуги. Систе-
мата от стандарти GS1 е най-широко 
прилаганата в търговията и логистика-
та в световен мащаб.

Портфолиото на GS1 включва систе-
ма за идентификация и баркодове за ав-
томатично обхващане на данни, eCom – 

стандарт за електронен обмен на данни 
и електронна търговия, EPC – електро-
нен код на продуктите (с използване на 
радиочестотна идентификация - RFID) и 
решения базирани на стандартите GS1, 
като GS1 GDSN (Глобална Мрежа за  Син-
хронизация на Данните) и GS1 методика 
за проследяване.

GS1 извършва дейности в повече от 
20 отрасли, в това число търговия на 
едро и дребно, хранителна промишле-
ност, здравеопазване, логистика и 
отбрана. 

GS1 е глобална организация, в която 
са представени 108 държави, отговаря 
на потребностите на повече от 1 мили-
он фирми, които извършват над 5 мили-
арда транзакции на ден, като използват 
стандартите, приложенията и услугите 
на GS1.
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Съвет GS1 България към БТПП, преди 
известен като ЕАН България, развива 
дейността си вече 15 години. Българ-
ската Търговско-Промишлена Палата е 
член и официален представител на Бъл-
гария в Международната асоциация GS1 
(преди ЕАН International). 

Ние сме нестопанска организация, 
която е неутрална спрямо бизнес парт-
ньорите и ръководена от нуждите на 
бизнеса. Обслужва, както големи фирми, 
така също малки и средни предприятия.

GS1 България осъществява сътруд-
ничество с браншови организации, дър-

жавни органи и потребителски органи-
зации.

Дейностите по въвеждане, развитие 
и контрола по приложението на стан-
дартите GS1 на национално ниво се из-
пълняват от GS1 България. 

GS1 България развива, поддържа и 
контролира националната система 
за кодиране на стоките и маркиране 
с баркод. Спомага за внедряването на 
глобални стандарти и решения с цел 
повишаване ефективността и прозрач-
ността по веригата за търсене и пред-
лагане в различните отрасли.

GS1 България организира обучение 
през цялата година. С участието на 
фирми на форуми, работни групи, семи-
нари, експертни срещи, където се пред-
ставя Системата от стандарти GS1 
и базираните на тях решения, ще се 
отворят врати към нови възможности 
за бизнес и богат опит в сферата на 
ефективното управление движението на 
стоките.

Като пълноправни членове на Съвет 
GS1 България ще бъдете поканени да 
участвате на годишното общо събра-
ние на Съвета, което ще се проведе в 
края на месец ноември 2007 г. 

GS1 България винаги е на разположе-
ние на своите членове, като оказва съ-
действие за успешното внедряване на 
стандартите GS1 в България, независи-
мо от сектора на индустрията, в който 
фирмата се развива.
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GS1 (EAN International) навърши 30 го-
дини, което означава 30 годишен опит 
в разработването и поддържането на 
стандарти и технологии за глобалната 
търговия.

Началото на създаването на система-
та ЕАН е през 1974 г., когато производи-
тели и търговци от 12 европейски страни 
учредяват съвет, който да проучи въз-
можността за изграждане на система за 
стандартно кодиране на артикулите за 
Европа. 

В резултат на това през 1977г. е съ-
здадена European Article Numbering Asso-
ciation (EAN) – Европейска Асоциация за 
Номериране /кодиране/ на артикулите 
(ЕАН) със седалище в Брюксел. Стандар-
тите EAN и UPC са напълно съвместими и 
формират една интегрирана система от 
стандарти. В началото тези стандарти 
бяха ограничени в идентифицирането на 
артикулите и автоматичното обхващане 
на данни, тъй като информационните и 
комуникационни технологии на този етап 
не бяха така развити както са днес. Евро-
пейските стандарти за идентификация 
и маркиране с баркодове бяха базирани на 
американския модел, представен от UCC. 

Още през първата година от учредя-
ването на ЕАН, все повече Европейски 
държави и страни от други континенти 
изявиха желание да се присъединят като 
членове на Асоциацията. Успехът на сис-
темата ЕАН и позволява да излезе извън 
рамките на Европа, при което тя придо-
бива международен статут, което води 
и до промяна на името на Международна 
асоциация за кодиране на артикулите EAN 
International.

През октомври 1990г. UCC и EAN Interna-
tional подписват споразумение за сътруд-
ничество, което формулира техния стре-
меж съвместно да управляват глобалните 
стандарти. 12 години по-късно, през 
ноември 2002 г. UCC и ECCC(Център за 
Електронна Търговия на Канада) се регис-
трират като членове на EAN International 
с което се формира една обща асоциация 
за управление на глобалните стандарти 
EAN.UCC.

През май 2003 г. с решение на Общо-
то събрание, Международната асоциация 
EAN International се преименува на GS1. 
Промяната на името има за цел да от-
рази глобалния обхват на организацията 
след нейното разширяване през ноември 
2002г и символизира нейните основни чер-
ти на организация за:

- Глобални стандарти;
- Глобални услуги;
- Глобални решения.
Организация No1 в своята област.
Днес, 2007 г., вече има 106 Национални 

Организации, членове на GS1 представля-
ващи 108 страни от  цял свят. 



6 7

Всяка година през месец февруари в 
Брюксел се провежда GS1 Глобален форум с 
основна задача анализ на дейността и под-
готовка на годишното Общо събрание на 
Организацията. Тази година се състоя един 
наистина уникален GS1 Форум, на който се 
отпразнува 30 годишнината от създаване-
то на GS1 (EAN International).

Присъстваха повече от 480 представители 
на организации от 83 държави и 80 делегати 
от 45 фирми, потребители на стандартите, 

които участваха в заседанията и съпътства-
щите мероприятия през цялата седмица. Това 
до момента е най-големия брой участници на 
подобен Форум, организиран от GS1. 

Делегатите имаха възможността да се 
насладят на една незабравима вечер по слу-
чай честването на 30 годишнината на GS1. 

На GS1 Форум 2007 се проведоха сесии, 
които илюстрираха къде сме сега и как да по-

вишим нашите многобройни възможности в 
бъдеще. В дневния ред бяха включени пленарни 
сесии на които бяха представени доклади за 
дейността по цял свят, най-новите постиже-
ния и изложба с участници от различните На-
ционални Организации, на която бяха показани 
приложения базирани на стандартите GS1 

Сега разполагаме с основата за по-на-
татъшно изграждане на нашите стан-
дарти и решения, които да подобрят 
ефективността на глобалната верига за 
снабдяване, с нови решения като EPCglobal 
и GDSN, освен познатите на всички барко-
дове и да навлезнем в нови сектори като 
например здравеопазването. Тази основа 
ни дава възможност да отговорим на бъде-
щи предизвикателни очаквания на потре-
бителите. 

Пленарна сесия
Баркодове и идентификация.
Лицето на една визия
По време на GS1 Форум 2007, пленарната 

сесия Баркодове и идентификация премина 
през етапите в развитието на GS1 и ни по-
каза как стандартите GS1 оформиха мина-
лото, поддържат настоящи инициативи и 
ни подготвят за бъдещето.

Скот Грей, мениджър Глобален бизнес, 
раздел GS1 баркодове и идентификация, ни 
даде възможност да се върнем в историята, 
да отпразнуваме настоящето и да посре-
щенем бъдещето на GS1. 2007 година отбе-
лязва едно гомямо събитие в историята на 
GS1, а именно 30 годишнината от основава-
нето на GS1.

GS1 Форум 2007 г.
12-16 февруари 2007, Брюксел   

“Ние укрепихме ра-
ботните си взаимо-
отношеия като една 
глобална организа-
ция, интернациона-
лизирахме  нашите 
цели и основни ком-
петенции, научихме 
и споделихме най-до-

брите ни бизнес практики и се под-
готвихме за общото събрание на GS1 
през май 2007 г.”

Мигел Лопера,. Президент на GS1

7
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eCom Пленарна сесия 
Пътят към единството

Нова стратегия:

GS1 eCom представи новата си стра-
тегия, която ще включва всички възмож-
ности на електронната търговия и ще 
ни предостави ясно виждане за това как 
стандартите и решенията eCom си съ-
ответстват.

Препоръки:

Днес порфолиото на GS1 eCom включва 
множество стандарти и решения, кои-
то позволяват един ефективен обмен на 
бизнес информация между търговските 
партньори. Пленарната сесия на eCom 
даде стратегически препоръки за пости-
гане на заложените амбициозни цели. 

Следващи стъпки:

GS1 eCom стратегията ще предос-
тави една голяма възможност, тази дей-
ност да се придвижи напред с участието 
на Организациите членове на GS1, след 
като вече имаме обща стратегия за уни-
фициране на нашите решения.

Глобални стандарти за 
обмен на електронни бизнес съобщения
Бърз, ефикасен и точен обмен на биз-
нес данни

Пленарна сесия GDSN
Качество на данни 
и синхронизация на данни

GDSN през 2007 г.
• Ускоряване внедряването на Глобалната 

мрежа за синхронизация на данните (Glo-
bal Data Synchronization Network - GDSN)

• Дефиниране изискванията за качест-
во на данните

• Подобряване взаимодействието на 
различните банки данни

Това са областите, заложени в стра-
тегията на GDSN през 2007 г. 

“GDSN ще префасонира връзката между 
доставчик и търговец на дребно, като се 
отделя по-малко време върху допуснати 
грешки поради несъответствия с данни или 
поради закъснения, но повече време върху 
съвместни стратегии, задоволяване на по-
требителското търсене и увеличение на 
продажбите” Лори Бигъл (Smucker’s) и Мари-
ан Тимънс (Wegmans)

Изключително важна е проверката на 
основните данни, както чрез автомати-
зирани анализи така и чрез физически пре-
глед. По-съществено е обаче да се опти-
мизират вътрешните процедури в самата 
фирма на доставчика. Банките данни 
трябва да отговарят на тези предизвика-
телства и да предоставят възможност 
за подобряване качеството на данните 

GS1 България предвижда семинар на тема 
„Какво трябва да знаете за Глобалната мрежа 
за синхронизация на данните” в края на 2007 г.

Среда за глобална  синхронизация на 
данните
Стандартизирани, надеждни данни за 
успешни бизнес транзакции
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Пленарна сесия Глобални 
дейности
Нашите стандарти 
в действие

За да помогне GS1 общността да пости-
га отлични резултати в планирането и из-
пълнението на задачите, отделът Глобал-
ни дейности ежедневно развива и подобрява 
нашите стандарти, решения и услуги.

Тази сесия подчерта някои от най-важни-
те проекти в тази област, като:

• Съответствие и Сертификация
Ползите бяха представени от Миодраг 

Митич, от централата на GS1. Днес съ-
ществена част от ефективното управле-
ние на веригите за доставка са 100% на-
деждни баркодове и еCom съобщения. Като 
резултат от това, GS1 е поела отговор-
ността да направи всичко възможно за да 
осигури коректна и систематизирана упо-
треба на своите стандарти по цял свят 

Една глобална програма за съответ-
ствие и сертификация ще предостави пред-
имства за всички сектори на индустрията 
по веригите за търсене и предлагане, като 
се осигури по-бързо приложение, подобрени 
услуги и оперативна ефективност. Общи 
предпоставки на програмата са: 

Критерии за съответствие: Програма-
та включва списък от унифицирани мини-
мални изисквания, които трябва да се спаз-
ват за постигане на съответствие със 
стандартите GS1. 

Разработена е методология, която ра-
зяснява това което е необходимо да се 
извърши, от кого да се извърши и с какви 
средства. 

Изготвено е ръководство за внедряване, 
което описва начина за прилагане на проце-
са, стъпка по стъпка.

Пленарна сесия EPCglobal
Пътят към следващо ниво на 
внедряване

Експертите на EPCglobal успяха да за-
интригуват участниците на GS1 Форум 
2007, като показаха изминатия път на 
развитието на инициативата за EPCgloa-
bl, която тръгва от една публична рекла-
ма за тази технология до пилотни тес-
тове и днес виждаме реални приложения, 
които показват технологията в дейсвие 
със същинските и ползи. 

• Участниците имаха истинска въз-
можност да черпят опит и съвети 
за преодолявяне на локални предизви-
кателства в приложението на стан-
дартите на EPCglobal.

• Пленарната сесия на EPCglobal за-
върши с представяне на ползите от 
внедряването, като презентацията 
бе направена от Жерд Уолфрам от  
METRO Group, който сподели плано-
вете на веригата да стартира из-
ползването на RFID технологиятяа.

Глобални стандарти за радиочестот-
но (RFID) идентификация
По-точно, мигновено и евтино подава-
не на информация
EPCgloabal трябва да продължи да бъде 
перфектна в основната си дейност, но 
разширяването на приложението на 
EPC сега основната цел.

9
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Здравеопазване
Подобрените стандарти 
спасяват живот 

Навлизането на стандартите GS1 
в здравеопазването могат да спомог-
нат за постигането на 5-те основни 
принципа за безопасност на пациен-
тите: точното лекарство, на точния 
пациент, в точното време, в точната 
доза и на точното място.

Подобряване ефективността на 
веригите за снабдяване чрез стандар-
тизирана автоматична идентифика-
ция на продуктите ще подобри безо-
пасността на пациентите и в същото 
време ще намали разходите. 

GS1 е обвързана със сектора на 
здравеопазването, като работи заед-
но с потребителите за разработване 
на глобални стандарти за веригата 
на снабдяване и улесняване на тяхно-
то приложение. Цялото внимание е 
насочено към безопасността на паци-
ентите.

GIRP, Европейската Асоциация на 
търговците на едро с фармацевтич-
ни продукти, ясно потвърди нуждата 
от глобални стандарти по веригата 
за снабдяване в здравеопазването. 
Моника Дерек-Поа сподели резултат 
от проучване, направено от GIRP сред 
своите членове, а именно че те биха 

желали да внедрят системата за 
идентификация GS1 и да използват 
DataBar и Data Matrix като носител на 
данни.

Повече информация за GS1 Форум 2007 
можете да намерите на
www.gs1.org/forum2007 

GS1 DataBar е 
следващата стъп-
ка в еволюцията 
на баркодовете. 
Неговото прило-
жение ще позволи 
да се реши един 
отдавана същест-
вуващ проблем 

– стандартно кодиране на търговски 
единици с променливо тегло, пред-
назначени за продажба на дребно и 
маркиране с баркод от производителя/
доставчика.

Христо Содев, Изп. Секретар, 
Март 2007 г.

Впечатляващите но-
вости са успехите в 
обединяване на уси-
лията на институци-
ите, занимаващи се 
със стандартизация 
на търговската дей-
ност във всичките и 
измерения. Ние трябва 

да търсим напредък в приложението 
на стандартите GS1 в транспорта 
и логистиката, отбраната и здраве-
опазването и като цяло на по-висока 
степен проследяване движението на 
стоките. 

Цветан Симеонов, Председател, 
Април 2007 г.

GS1 Глобалният Език на бизнеса
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GS1 in Europe
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GS1 in Europe:
Хармонизирани стандарти 
и решения за европейския бизнес

Визия

GS1 Europe вече е “GS1 in Europe”. Новото 
име отразява факта, че GS1 in Europe наистина 
вярва, че европейските фирми ще могат да из-
влекат ползи от приложението на глобалните 
стандарти GS1. GS1 in Europe играе водеща роля 
при внедряването на стандарти в Европа. Фир-
мите, които използват стандартите GS1 ще 
се възползват от един хармонизиран подход раз-
работен от европейските организации GS1 за 
създаване и внедряване на стандарти за управ-
ление на веригите за търсене и предлагане.

Мисия

GS1 in Europe е платформа за сътрудничест-
во между 41 Национални организации GS1. Ние 
ръководим разработването и внедряването на 
хармонизирани, отговарящи на нуждите на по-
требителите решения за подобряване веригите 
за търсене и предлагане на европейските фирми. 
Тези решения ще бъдат базирани на стандарти-
те GS1.

Подход

GS1 in Europe работи в три насоки. Първо, ние 
координираме приложенията на GS1 в областта 
на автоматичната идентификация, синхрони-
зация на основните данни, класификация на про-
дуктите и EDI/електронна търговия, използвани 
в управлението на веригите за търсене и пред-
лагане във всички отрасли. Второ, ние популяри-
зираме проекти, които отговарят на специфич-
ните нужди на европейските фирми – членове на 
GS1. И в двата случая, ние целим да предоставим 
на европейските потребители целенасочена 
подкрепа за подобряване процесите по веригите 
за търсене и предлагане.

Накрая, GS1 in Europe е способна да поддържа 
внедряването на хармонизирани стандарти и 
решения.

GS1: Един глобален език на бизнеса
Водеща международна асоциация за разра-
ботване и внедряване на глобални стандар-
ти с цел оптимизиране на логистиката и 
веригите за търсене и предлагане.

12
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Ролята на GS1 in Europe
- Координира унифицираното внедрява-

не на стандартите GS1 на европейския 
пазар.

- Работи с потребители и национални 
организации за да осигури коректно от-
ражение на европейските изисквания при 
разработването на стандартите GS1 
(GSMP).

- Максимално да увеличи приложението 
на стандартите и решенията на GS1 в 
различните сектори на индустрията.

- Приема и популяризира вече утвърде-
ни европейски приложения на GS1 в нови 
сектори и отрасли.

- Популяризира целите на GS1 пред ев-
ропейските институции и управителните 
органи на фирмите.

- Финансиране от Европейски Съюз за 
разработване на европейски проекти.

- Съвместна работа при разработва-
не на съвместни решения за ускоряване 
на приложението на стандартите GS1 в 
цяла Европа.

- Съвместна работа при организиране-
то на обучения и семинари по внедряване-
то на стандартите GS1 в Европа.

- Оказва подкрепа на националните ор-
ганизации GS1 при разрешаване на задачи, 
свързани с европейските изисквания.

Подпомагане на европейската 
конкурентоспособност 
и развитие
Координиране на стандартите 
по цяла Европа.
GS1 in Europe хармонизира дейността 

на европейските организации GS1.
GS1 in Europe ви предоставя достъп до 

експертно мнение, опит и информация от 
региона.

Като обобщаваме изискванията на ев-
ропейските потребители и привличаме 
национални ресурси за дейности в Европа, 
ние помагаме на нашите членове да избег-
нат несъответствията при внедряване-
то на стандартите на национално ниво. 
Нашата платформа служи като основа за 
обмен на информация и е достатъчно гъв-
кава за да посрещне нуждите на същест-
вуващи регионални структури в Европа. 
За нас е лесно да обединим нашата мрежа 
от експерти в услуга на европейските по-

требители. Поради близостта ни с Евро-
пейския Съюз, вие получавате информация 
от първа ръка от една организация, която 
е в състояние да влияе при вземането на 
решения.

Европейски проекти за 
усъвършенстване внедряването 
на стандартите GS1
GS1 in Europe разработва проекти, 

предназначени да отговорят на нужди-
те на европейските фирми. Още повече, 
ние работим с нашите членове, с цел да 
осигурим съответствие с европейските 
изисквания при внедряване на стандарти-
те GS1. В резултат на това, ние елимини-
раме всякакви несъответствия със стан-
дартите GS1 в Европа. 

Част от нашите дейности включва:

13
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Европейска инициатива EPC™ 
GS1 in Europe работи с Европейски про-

ект ЕРС (EEP) и Европейска програма за 
приложение (EAP) с цел подпомагане на 
европейската икономика да се възползва 
възможно най-бързо от най-съществените 
предимства на технологията, която пре-
доставя EPCglobal™. Също така, GS1 in Euro-
pe координира техническото разработване 
на EPC™ и предоставя експертни съвети по 
процеса за развитие на EPC™ .

Европейска инициатива GDSN
Целта е да предвижваме оперативното 

внедряване на стандартите GDSN от бан-
ките данни (Data Pools) в Европа, като иден-
тифицираме и определим оперативните 
изисквания относно връзката между различ-
ните банки данни и наблегнем върху специ-
фични нужди на европейския пазар. 

Управление на отпадъците
Проектът цели да дефинира приложе-

ния на GS1 за проследяване в нови сектори, 
които обхващат материалните потоци 
(опаковки, електронно и електрическо обо-
рудване, батерии и акумулатори и моторни 
превозни средства), дефинирани от европей-
ски директиви и производителите, чийто 
отговорности се поемат от организации, 
които се занимават със събиране и прера-
ботка на отпадъци.

Европейска инициатива в 
здравеопазването
Нашата европейска инициатива в здраве-

опазването значително подобрява прециз-
ността и безопасността на пациентите, 
и в същото време подобрява придвижване-
то на лекарствата към пациентите като 
контролира веригите за доставки. В резул-
тат от това в цяла Европа, в сектора здра-
веопазване се прилагат нашите стандарти. 
Ние продължаваме да разработваме ръко-
водства за потребителите, предназначени 
за фармацевтичните фирми и лечебни заве-
дения в Европа.

Контакти с Европейския Съюз
По някои въпроси GS1 in Europe директно 

комуникира с отговорните служители на 
Еврипейския Съюз. В момента твърдо е ре-
шено да се направи необходимото за да се 
усвоят средства от европейските фондове 
с цел подпомагане бизнеса на малките и 
средни предприятия, по отношение тяхно-
то навлизане в електронната търговия и 
използването на EDI съобщенията. 

Класификация
Проектът за класификация на GS1 in 

Europe бе стартиран с цел да подобри и ко-
ординира приложението на стандартите 
GS1за класификация. Целта е да се осигури 
лесна употреба на стандартите за кла-
сификация GS1 за посрещане нуждите на 
бизнеса в цяла Европа. Потребителите ще 
се възползват от една ясна система за кла-
сификация, която обхваща целия спектър от 
продукти и услуги, от най-големите до най-
малките елементи.

ELS в GSMP
GS1 in Europe координира участието на 

европейски фирми в Глобалния стандарт за 
управление на процесите - Global Standards 
Management Process (GSMP). Европейска-
та подкрепа за постигане целите (ELS) на 
GSMP се старае максимално да разшири из-
ползването на стандартите GS1 от евро-
пейските фирми.

14
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Хармонизация
След успешното реализиране на проектите 

за хармонизация, като европейски логистичен 
етикет, кодиране на плодове и зеленчуци и 
eCOM; GS1 in Europe продължава със създава-
нето на работни групи. eAIDC мрежа и eBG ще 
отговарят за актуализацията на разработе-
ните ръководства с последни данни, разработ-
ването на европейски хармонизиран подход при 
внедряването на GS1 Баркодове и EDI съобще-
ния в Европа, разрешаване на текущи въпроси и 
обмен на информация и практически решения.

Проследяване движението на стоки
GS1 in Europe подпомага европейските фир-

ми чрез публикуването на обобщени препоръки 
за внедряването на стандартитe GS1. Тези 
препоръки са помагало за да се отговори на 
изискванията на Закона за храните на ЕС. С об-
мяната на информация, GS1 in Europe предоста-
вя на европейските потребители възможност 
да проследяват продукти по цялата верига за 
снабдяване. 

GS1 in Europe предлага
• Отговори на реални бизнес потребности.
• Работейки заедно с европейските потреби-

тели, европейските организации GS1 разработ-
ват решения, които са съобразени с потребнос-
тите в Европа, но в същото време са глобално 
съвместими.

• Ефективност.
• Достъп до изчерпателна информация от 

нашата европейска платформа.
• Ритмичен процес в резултат от целенасо-

чено обезпечаване на средства. 

Структура на GS1 in Europe 
Председател и зам.-председател 
•Представят GS1 in Europe

Регионален изпълнителен съвет 
• съставен от 9 изпълнителни директори на 

европейски национални органиции GS1 
• управление на дейности на GS1 in Europe
• избира председател на GS1 in Europe 

Регионален борд
• състои се от всички изпълнителни дирек-

тори на европейски национални организации 
GS1, които участват в GS1 in Europe (41) 

• одобрява годишния бизнес план 
• одобрява европейски ръководства за по-

требителите 

15
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Ново в системата
от стандарти GS1
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Символи с редуцирана площ 
(RSS) се наричат вече 
GS1 DataBar™

На 27- февруари 2007 г. GS1 обяви приемане 
на ново име на преди използваното RSS (сим-
воли с редуцирана площ) “GS1 DataBar”, с кое-
то символът влиза в масова употреба.

Промяната на името се наложи за да се 
избегне объркване, тъй като RSS се използва 
в интернет пространството много широко 
като съкращение за Really Simple Syndication 
– вид формат на данни.

Името GS1 DataBar беше избрано, защото 
е лесно за запомняне и изговаряне, и се въз-
приема лесно от всички основни езици. 

За да се осигури гладко навлизане в пуб-
личното пространство, GS1 ще продължи да 
използва предишното име и през 2008 г. Това 
ще бъде еднозначно отразено като DataBar 
(RSS).

Основни предимства за промишлеността

Има две основни предимства при внедрява-
нето на GS1 DataBar:

- Способността на GS1 DataBar да предос-
тави данни за автоматични идентификация, 
които в момента ги няма, като предоставя 
на търговците на дребно повече яснота и 

точност за асортимента и количеството на 
продажбите.

- По-малкият размер на GS1 DataBar, оси-
гурява повече място в етикетите за инфор-
мация, която интересува купувачите или 
алтернатива за намаляване размера на опа-
ковките с цел намаляване цената на стоки-
те. Също така представлява алтернатива 
на съществуващите «малки символи» (EAN-8 
и UPC-E), там където техният капацитет е 
на изчерпване.

По-лесно сканиране на касите 

Една от поставените цели е сканирането 
на GS1 DataBar на касите да минава много по-
бързо и да не се губи време на опашки в мага-
зините. Въпреки това, съществува опасност, 
поради малкия по размер баркод GS1DataBar 
да отнеме време на касиерките да намерят 
самия код и това да изнерви купувачите.

Двете най-съществени предимства при 
употребата на GS1 DataBar са:

1) способността да се добави допълнител-
ната информация за продукта, например тег-
ло, размер, срок на годност и др.

2) да се сканират по-малки артикули, кои-
то не могат да бъдат кодирани със същест-
вуващи баркодове (прекалено скъсени или с 
редуциран фактор на увеличение).

Вид Символ Двупосочно 
сканиране

Съвместимост

GS1 DataBar

ДА

GTIN -8, 12, 13, 14

GS1 DataBar Stacked omni-
directional

ДА

GTIN -8, 12, 13, 14

GS1 DataBar Expanded
ДА

От/до 74/41 знака
(буквеноцифрени) с ПИ *

GS1 DataBar Expanded 
Stacked ДА

От/до 74/41 знака
(буквеноцифрени) с ПИ *

GS1 DataBar Truncated НЕ GTIN -8, 12, 13, 14

GS1 DataBar Limited
НЕ

GTIN -8, 12, 13, 14

GS1 DataBar Stacked НЕ GTIN -8, 12, 13, 14

* ПИ – Приложен Идентификатор
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“Ние го тествахме, ние го 
прилагаме и то работи!”

Автор Грег Руи
Американските вериги хипермаркети 

Wal-Mart и Loblaws, които внедряват GS1 
DataBar от месец юни миналата годи-
на, бяха домакини на 2 пресконференции, 
на които запознаха заинтересованите 
участници с основните предимства на GS1 
DataBar и плановете им за 2007 г. На съби-
тията присъстваха повече от 60 други ве-
риги, като Kroger Supermarkets, която обя-
ви пилотния си проект да маркира ябълки с 
GS1 DataBar. Домакините гордо обявиха, че 
стартират употребата на GS1 DataBar на 
банани и ябълки вече на национално ниво, 
във всичките си центрове за дистрибуция. 

EPCglobal ратифицира 
глобален стандарт за 
сигурен обмен на информация 
в реално време

EPCIS стандартът предоставя 
по-голяма видимост, която е в 
полза на бизнеса и потребители-
те във всички сектори на индус-
трията по цял свят.

EPCglobal Inc представя най-бързо раз-
виващ се индустриален стандарт, който 
предоставя възможността за безпре-
цедентна видимост на движение, место-
нахождение и разположение на амбалаж, 
стоки и услуги в цял свят. Информационни 
услуги за Електронен Код на Продукта 
(Electronic Product Code Information Services) 
– или EPCIS допуска цялостен и сигурен 
обмен на данни от всяка точка на жизне-
ния цикъл на стоките и услугите.

Чрез стандартно множество от ин-
терфейси за EPC данни, EPCIS дава въз-
можност еднозначно да се приема и пре-
доставя информация, като същевременно 

позволява гъвкавост при внедряване от 
различните сектори на индустрията и 
видовете организации. Спецификацията 
предоставя на корпоративни компании и 
потребители предимства като например 
проследяване на контейнери, управление 
качеството на продуктите, управление 
на промоционални кампании, проследяване 
на багаж (аерогари, автогари, гари и др.), 
електронно авизо за доставка, следене 
на наличностите, управление на върната 
стока, управление на процесите.

„EPCIS стандартът е важна стъпка в 
цялостното приложение на RFID (Радио 
Честотна Идентификация) и сензори, 
които могат да ни предпазят от фал-
шифицирани лекарства, да осигуряват 
безопасност на нашите пристанища и да 
обезпечават проследяването на храните.” 
– казва Крейд Ашер, IBM WebSphere Мени-
джър Продукти и член на работна група на 
EPCglobal EPCIS. „Този стандарт вече е на-
влязъл в реални бизнес сценарии по целия 
свят и ще улесни увеличаването на годиш-
ния доход и намаляване на цените чрез 
съвместни действия между търговските 
партньори по веригата за снабдяване.”

„С индустриалния стан-
дарт EPCIS, технология-
та която предоставя ви-
димост в придвижването 
и местонахождението на 
стоките и услугите вече 
е реалност”. По отно-
шение на значението на 
стандарта в промишле-

ността, аз вярвам че стандарта EPCIS 
може да окаже много по-въздействащо 
влияние на различните сектори на ин-
дустрията от колкото стандарта UHF 
Gen2 Passive RFID, излязъл на пазара през 
2004 г. Улавянето на EPC данните вече 
е доказало преимущества за бизнеса и 
потребителите, но потребителите на 
техноголията ще усетят истинския и 
потенциал едва когато предприятията 
започнат да обменят данни относно 
продуктите използвайки стандартите 
EPCIS за подобряване ефективността 
при контролирането на състоянието по 
цялата верига на снабдяване.”
Крис Адкок, президент на EPC global Inc.



18 19

Как работи EPCIS?
Улавянето на данните по време на бизнес 

събития по веригата на снабдяване предос-
тавя информация за КАКВО (предмет), КОГА 
(време), КЪДЕ (локация), ЗАЩО (бизнес стъп-
ка и статут).

Това означава, че търговските партньо-
ри, използващи данни от ЕРС, могат да об-
менят информация за движението на техни-
те продукти в реално време.

Сигурността на данните е основен ком-
понент на EPCIS. 

Ключови моменти за сигурността на ин-
формацията в Мрежата:
• ЕРС IS ще финансира технологията за 

сигурността на услугите, необходима за 
предаването и разпространяването на 
ЕРС данни, само на оторизирани потре-
бители, включително автентичност и 
контрол върху достъпа. 

• Всяка една фирма в Мрежата EPCglobal 
разполага и контролира данните, свърза-
ни със своите ЕРС кодове. Както и по от-
ношение на цялата корпоративна инфор-
мация, фирмите имат интерес да пред-
пазят тяхната информация и система от 
неоторизиран достъп и следователно ще 
се насочат към разработването на ЕРС IS 
интерфейси свързани със сигурността.

Какви предимства предоставя EPCIS?
1. EPCIS предоставя интерфейса, който 

ще позволи проследяване, управление качест-
вото на продуктите, следене на отклонения 
и други подобни процеси в промишлеността.

► Стандартният потребителски ин-
терфейс е много по-евтина алтернатива за 
многочислени, поръчкови, специфични за от-
делните партньори връзки;

► Не е нужно фирмите да разполагат с 
индивидуален метод за реализация -споделе-
те опита на стотици фирми.

2. Защита. 
Всяка една фирма в Мрежата EPCglobal раз-
полага и контролира данните, свързани с 
нейните ЕРС кодове. Следователно самият 
достъп до данни в Мрежата EPCglobal се 
управлява на локално ниво посредством 
ЕРСIS, където фирмата сама контролира 
кой да има достъп до тази информация.

3. EPCIS може лесно да свързва съществува-
щите програмни приложения в предприятията.

► Многослойната архитектура на соф-
туера осигурява дългосрочно развитие и 
гъвкавост

► Не се допуска блокираща информация в 
различните програмни приложения

4. EPCIS не зависи от производителите 
на RFID тагове - повече от 20 фирми взимат 
активно участие в EPCIS SAG.

►  Тестване на работата между 12 фирми-
големи, малки и международни

►  Търговски партньори могат да напра-
вят избора да изградят свои приложения и 
да ги свържат с други.

5. Стандартът EPCIS предоставя необ-
ходимата основа за улавяне, обмяна и на-
миране на EPC данни за събитие. Той дава 
възможност на интерфейсите стандартно 
да улавят действия и запитвания, с цел полу-
чаване и обмен на данни относно единични 
предмети по веригата за снабдяване между 
различните фирми, как-
то и в самите тях.

EPCIS предоставя 
ползи за бизнеса и по-
требителите

Предимствата за 
бизнеса:

• Да се избегне липса-
та на стока на щан-
довете

• усъвършенстване на 
промоционалните 
пакети

• откриване на фалши-
фикати

• електронна проверка 
на доставките
Предимствата за потребителите

• безопасност на продуктите
• наличност на продуктите

За EPCglobal:

EPCgIobaI Inc е филиал на глобал-
ната неправителствена организация 
за стандарти GS1 и джоинт-венчър 
между GS1 и GS1 US. EPCgIobaI Inc 
поддържа глобалното приложение на 
електронния код на продукта (EPC - El-
ectronic Product Cod) като стандарт, 
предоставящ точна информация и ви-
димост за продуктите по веригите за 
снабдяване. Повече информация за 
EPCgIobaI Inc може да бъде открита на 
http://www.epcglobalinc.org.
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Практичен пример 
от GS1 България
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GS1 Learn предлага дистанционно 
обучение on-line на няколко езика. Обу-
чението е безплатно и позволява под-
робно запознаване с всички продукти и 
приложения на Системата GS1 и пра-
вилното приложение на нейните стан-
дарти.

LEARN се управлява от централата на 
GS1 в Брюксел

LEARN е електронно решение
• Глобално внедрен административен 

инструмент;
• Виртуални курсове в комбинация с 
• Професионална сертификация

1.Каталог – всички актуал-
ни курсове, които се пред-
лагат;
2.Календар – всички публич-
ни курсове, които се пред-
лагат;
3.Сертификация – 4 нива на 
обучение, като всеки курс 
трябва да се завърши с 
резултат от 100% за да се 
премине на следващо ниво;
4.Най-често задавани въ-
проси - FAQ;
5.Речник;
6.Библиотека – съдържа 
полезни презентации, ви-
део материали, информа-
ционни бюлетини

GS1 България провежда целогодишно семинари за своите членове
Ако имате допълнителни въпроси или проблеми с различните курсове, моля да ни пишете на: 
gs1bulgaria@gs1bg.org

www.gs1.org

Training & Education
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AЛБА-94-ИВАН АНДРЕЕВ ЕТ
А И Т-2004 ЕООД
АВТОМАНИЯ ЕООД
АКУРАТ ООД
АЛБАМИЛК ЕООД
АЛЕЗАЙМ ООД
АЛФАСЛАД ООД
АМРИТА ООД
АНТЕСТО ООД
АПОЛО ООД
АР ЕНД ДИ ООД
АРБОЛ-М ЕООД
АРСИС ЕООД
АРТЕКСПРЕС 2004 ЕООД
АХМАТОВО ООД
АЯ ПРЕС ООД
АЯКС-АП-РАНГЕЛОВ-ДЖАБАРСКИ СД
БАЛ - КЛАС ООД
БАЛКАН МД ООД
БЕТЮЛ ООД
БИЙОНИ-НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЕТ
БИО БЪЛГАРИЯ ООД
БИТАС ЕООД
БОСТЪН 8-СТОЯН ЯНЕВ ЕТ
БРАВО ООД
БРЕС-КОМЕРС ООД
БУЛГАРОЛИВЕН-2002 ЕООД
БУЛНАТС ЕООД
БУНЕКС ЕООД
ВАЛС ЕООД
ВАНДА И КО ООД
ВЕДА-34 ЕООД
ВЕТРЕН КОМЕРС ЕООД
ВИ ФАРМА ЕООД
ВИЗИ-90-Й. ИВАНОВА ЕТ
ВИНАРСКА КЪЩА БОНИНИ ООД
ВИТАЛАЙФ АД
ВИТАРО ООД
ВИТИС ЕООД
ВИТТА ФУУДС ООД
ВКУСЕН СВЯТ ЕООД
ВКУСЕН СВЯТ ООД
ГАБРИЕЛА-ГЕОРГИ БУЛЕВ ЕТ
ГАЛЕРИЯ ЖУАН ООД

ГАЛКОМ ООД
ГАМА ООД
ГЛОРИ ООД
ГОЧЕВ НАЧЪРАЛ РЕМЕДИ ЕООД
ГРИФОНТУРС ООД
ДАНИЕР ЕООД
ДЕБЪР ООД
ДЕМЕТРА-ПЕТЪР ПЪРВАНОВ ЕТ
ДЕНИ ЛАЙТИНГ ООД
ДЕТЕЛИНА ПД ООД
ДЕФАНС-ТИНКА БАНКОВА ЕТ
ДЖОРДАН-ЙОРДАН КОЛЕВ ЕТ
ДИЛИЯ-ЕЛЕНКА БАНЧЕВА ЕТ
ДОВЕРИЕ 93 ООД
ДОМЕЙН КАТЕРИНА ЕООД
ДОРЯНА ООД
ДЮСЕНА - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТ
ДЯКОВ-БВ-БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ЕТ
ЕКО ФАРМ 2005 ЕООД
ЕКОМЕРС-ЕМИЛ ЦАНКОВ ЕТ
ЕКОТЕРМАЛ ООД
ЕКОФАРМ ГРУП АД
ЕЛ БЪРГЪР ЕООД
ЕЛТРОН ООД
ЕЛ-ШАДДАЙ ООД
ЕМ ДЖИ ЕС-ДИСТРИБУЦИЯ ООД
ЕМИЛИЯ ДАНЧЕВА-САНТА 4 ЕТ
ЕНИГМА ЕООД
ЕНИКАН ЕООД
ЕНИКОС ООД
ЗАИРА-ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ ЕТ
ЗАХАР ЕАД
ЗИТ ООД
ИЛИЯ ЗЪКОВ ЕТ
ИНТЕРКОРН ООД
ИНТЕРМЕНЮ 65М-МАЛИНА ПОЛИКАРОВА ЕТ
ИТАКТ ООД
К И В-ВАСИЛ МИНДОВ ЕТ
КАЛИНКА ВАСИЛЕВА-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕТ
КАНАТЕЯ ЕООД
КА-ТЕ ООД
КЕЙ ВИ ЗЕТ МЮЗИК ЕООД
КИК ЕООД
КИМИ НОВА ЕООД

Регистрирани фирми за 2007 г.
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КОЗМЕТИК ЕКСПРЕС ЕООД
КОКО КОМЕРС ООД
КОНТЕСА ООД
КРИЕЙТИВ КОЗМЕТИКС ООД
КРИСТИЯН ВАСИЛЕВ-КРИС ЕТ
КРЪСТЕВ И КО ЕООД
КУЛИНАР ООД
КЦМ АД, ПЛОВДИВ
ЛАВЕНДЕР ООД
ЛЕДЕР ГРУП ООД
ЛЕМА-МАРИН ТОДОРОВ ЕТ
ЛИДЕР ТРЕЙД ООД
ЛИНА-МАРИАНА КОЛЕВА ЕТ
ЛКД ЛОЗАРСКА КОМПАНИЯ ДАРОБАС ООД
ЛОМАН ЕООД
ЛЮБЕН ВЕЛКОВ-ВАСЯ ЕТ
МАГГИ-ХАРТ ЕООД
МАКАВЕЕВ ЕООД
МАКС ТЕЛЕКОМ ЕООД
МАРИСАН И КОЛЕВ ООД
МЕДИКУСФАРМА ООД
МЕДИТРЕЙД ООД
МЕЛИСА ООД
МЕЛНИЦА КАРНОБАТ 2006 ООД
МЕЛОПЛАМ ЕООД
МЕСЕЧИНА МЮЗИК ООД
МИКСЕРА ЕООД
МИЛЕНА-ХРИСТО ХРИСТОВ ЕТ
МИРАКЪЛ КРАСИ МЕЙКЪР ЕТ
МКМ-БГ ГРУП ООД
МОНПЛАСТ ООД
М-СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ ООД
НЕОПАК ЕООД
НИКОЛАЙ КЬОСЕВ-ЗАРИНА 95 ЕТ
НИТЕКС-НИКОЛАЙ МИХАЛЕВ ЕТ
НОНИУС ООД
ОАЗИС ООД
ОЗИ ГРУП ЕООД
ОЛИВЕЛАНД ЕООД
ОМЕГА-95-И ЕООД
ПАЛАДИУМ ЕООД
ПАЛОМА-ИВАН ЧУРКИН ЕТ
ПАРАЛАКС 999 ЕООД
ПИВОВАРНА ПЛЕВЕН И КО ООД
ПЛАСИ ООД
ПЛОВДИВ ХЛЯБ ЕООД
ПОЛИНЕЗА ЕООД
ПРЕСТИЖ 2007 ЕООД

ПРИМЕТ СТИИЛ АД
ПРОМИШЛЕНО И ХИБРИДНО ЖИВОТНО-
ВЪДСТВО БРАДЪРС КОМЕРС АД
РАДИВЕС-91-ВЕСЕЛИНКА РАДЕВА
РАСОДИЕМ-РАДОСЛАВ РУСЕВ ЕТ
РЕЯ 96 ООД
РИЦКА ООД
РОДОПА ДРИЙМ ЕООД
РОСИМА ЧАРКОЛ ООД
С И Д ПЛЮС ООД
САНИФАРМА ООД
САФ МАГЕЛАН АД
СБН КЕМИКЪЛС ЕООД
СВЕЩИ И САПУНИ ЕООД
СИНКОМ ИНВЕСТ ЕООД
СОКСЕТ ЕООД
СПИРИДОН СПИРИДОНОВ - ЙОСА ЕТ
СТЕГАМА ЕООД
СТЕФАНИ-НАНКО ТОНЕВ ЕТ
СТЕФИ-СТЕФКА НИКОЛОВА ЕТ
СТОЖЕР-СТОЯН СТОЯНОВ ЕТ
СТОЯН МОЛЛОВ ЕТ
ТЕЛЕМАН ЕООД
ТЕСИ ООД
ТЕХНОМАРКЕТ-ИВО КОВАЧЕВ ЕТ
ТИ-ВИ-67 ООД
ТИЖЕ ООД
ТОДИ ООД
ТОДОР ОПРЕВ ЕТ
ТОМИ ООД
ТОРНАДО КОМЕРС ООД
ТРИУМФ ТРЕЙДИНГ ООД
ТРОПИЧЕСКИ СВЯТ ЕООД
УНИКАРТ ЕООД
ФАНТАЗИЯ ООД
ФЕШЪН ТОП МОДЪЛС-ДИМИТРИНА КА-
ЛЪМБОВА ЕТ
ФИТОФАРМА ЕООД
ФОНТРОН ООД
ФРЕД ФРИЙЗ ООД
ФРЕШ ЛАЙФ ЕООД
ХАМИ-ХРИПСИ-ТП ЕООД
ХИЛМАН ЕООД
ЦВЕТАН НИКОЛОВ-ГРАНД ЕТ
ЧАВДАРОВ-80-Р. НАЙДЕНОВ ЕТ
ЧЕШМЕДЖИЕВ ООД
ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП ООД
ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС ЕАД
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